
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκα-
ταστήματος της εταιρείας «GLORIA CHARTERING 
S.A.» που εδρεύει στα νησιά Μάρσαλ.

2 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την επί-
βλεψη της μελέτης και της εκτέλεσης του έργου: 
«Αναβάθμιση παλιάς μαρίνας λιμένα Σκάλας Πά-
τμου».

3 Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Σύνδεσμος για την βιώσιμη ανάπτυξη των πόλε-
ων - ΣΒΑΠ».

4 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2009/27-02-2018 απόφα-
σης (Β΄1093), όπως ισχύει, αναφορικά με την καθι-
έρωση εξαιρέσεων από την εφαρμογή της πενθή-
μερης εργασίας υπαλλήλων στον Δήμο Σητείας.

5 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για τον 
υπάλληλο που τηρεί και συντάσσει τα πρακτικά 
των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Νομικού Προσώπου για το Β’ εξάμηνο του 
έτους 2020.

6 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 4918/78/22-10-2019 
απόφασης του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    2212.2-1/5271/37591/2020 (1)
Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκα-

ταστήματος της εταιρείας «GLORIA CHARTERING 

S.A.» που εδρεύει στα νησιά Μάρσαλ.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α. του α.ν. 378/1968 (Α΄ 82).
β. της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α΄ 77). 
γ. του άρθρου 4 του ν. 2234/1994 (Α΄ 142). 

δ. του άρθρου 25 του ν. 2515/1997 (Α΄ 154). 
ε. του άρθρου 34 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312). 
στ. του άρθρου 4 του ν. 3752/2009 (Α΄ 40). 
ζ. του άρθρου 31 του ν. 4150/2013 (Α΄ 102).
η. του Κεφαλαίου Α', του Πρώτου Μέρους, του ν. 4389/

2016 (Α΄ 94). 
θ. του ν. 4622/2019 (Α΄ 133). 
ι. του άρθρου 59 του ν. 4646/2019 (Α΄ 201). 
ια. του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) «Ίδρυση και μετονομασία 

Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» και 
ειδικότερα το άρθρο 5 όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 (Α΄ 149) «Τροποποίηση π.δ. 
85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μετα-
φορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α' 141)» και τροπο-
ποιήθηκε με το άρθρο 3 π.δ. 98/2012 (Α΄ 160). 

ιβ. του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανα-
σύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και με-
τονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής...» (Α΄ 114).

ιγ. του π.δ. 81/2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119). 

ιδ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

ιε. της υπ΄αρ. 3122.18/03/13/11-12-2013 (Β΄ 3263) 
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Ανά-
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Ναυτιλίας και Αιγαίου, 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αρ. 2212.2/25747/2020/
04-05-2020 (Β΄ 1772) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής, και των υπ΄αρ. 1246.3/5/94/
1-12-1994 (Β΄ 919) και 1246.3/6/94/1-12-1994 (Β΄ 919) 
κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, 
Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.

2. Το με κωδικό αριθμό 326701930950 0427 0050 e 
Παράβολο Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συ-
στημάτων.

3. Τις από 28 Φεβρουαρίου 2020 και 01 Ιουνίου 2020 
αιτήσεις της εταιρείας «GLORIA CHARTERING S.A.», απο-
φασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Άρθρο 1
1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου 

ή υποκαταστήματος της εταιρείας «GLORIA CHARTERING 
S.A.» που εδρεύει στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ και την υπαγωγή 
της στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 όπως 
ισχύει, με το σκοπό όπως, εφόσον επιτρέπεται από το 
καταστατικό της, απασχολείται αποκλειστικά και μόνο 
με πράξεις που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, δηλαδή 
με τη διαχείριση, εκμετάλλευση, ναύλωση, διακανονισμό 
αβαριών, μεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή 
ναυλώσεων πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία πάνω 
από 500 κόρους ολικής χωρητικότητας, με εξαίρεση τα 
επιβατηγά ακτοπλοϊκά πλοία και τα εμπορικά πλοία που 
εκτελούν εσωτερικούς πλόες, καθώς και με την αντιπρο-
σώπευση πλοιοκτητριών εταιρειών, ως και επιχειρήσεων 
που έχουν σαν αντικείμενο εργασιών τις ίδιες με τις προ-
αναφερόμενες δραστηριότητες.

2. Ειδικότερα επιτρέπεται από το γραφείο ή υποκατά-
στημα της εταιρείας να γίνονται στην Ελλάδα οι παρα-
κάτω εργασίες:

α. Η επιμέλεια θεμάτων που αφορούν αποκλειστικά και 
μόνο τα πλοία τα οποία ανήκουν σ' αυτή ή τα πλοία που 
διαχειρίζεται ή εκμεταλλεύεται ή τα πλοία των επιχειρή-
σεων που αντιπροσωπεύει και έχουν σχέση με:

(1) Την εξεύρεση πληρωμάτων από την Ελλάδα ή το 
εξωτερικό για την επάνδρωση των πιο πάνω πλοίων, την 
υπογραφή συμβάσεων ναυτικής εργασίας με τα πληρώ-
ματα των πλοίων αυτών, καθώς και τις διατυπώσεις για 
την αποστολή και μετάβαση των πληρωμάτων σ' αυτά 
τα πλοία. Για την εξεύρεση και επάνδρωση των πιο πάνω 
πλοίων με Ελληνικά πληρώματα, πρέπει να τηρούνται οι 
διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας που ισχύουν κάθε 
φορά.

(2) Την εκκαθάριση και εξόφληση στην Ελλάδα ή στο 
Εξωτερικό κάθε οφειλόμενης παροχής, για τα πληρώ-
ματα των πιο πάνω πλοίων καθώς και μισθών, αποζη-
μιώσεων κάθε είδους, που οφείλονται σ' αυτούς ή τις 
οικογένειες τους, νοσηλίων, αντιτίμων τροφοδοσίας εξό-
δων μεταβάσεως για ναυτολόγηση ή επαναπατρισμό και 
εμβασμάτων στις οικογένειες των ναυτικών.

(3) Την ασθένεια ή εργατικό ατύχημα οποιουδήποτε 
μέλους πληρώματος των παραπάνω πλοίων όπως π.χ 
καταβολή μισθών ασθένειας, αποζημιώσεων για ατυχή-
ματα ή για ψυχική οδύνη, εξόφληση νοσηλίων, αμοιβών 
γιατρών και λοιπών εξόδων νοσοκομειακής και ιατρο-
φαρμακευτικής περίθαλψης.

(4) Την φορολογία των παραπάνω πλοίων μαζί με την 
εξόφληση των σχετικών φόρων και τελών και την αμ-
φισβήτηση με κάθε νόμιμο μέσο της νομιμότητας των 
τυχόν φόρων, τελών, προστίμων κ.λ.π. που τους έχουν 
επιβληθεί.

(5) Την συντήρηση, τις επισκευές, τις μετασκευές, τον 
εφοδιασμό, την κλάση των παραπάνω πλοίων, είτε οι 
σχετικές συμβάσεις και εργασίες συνάπτονται και εκτε-
λούνται στην Ελλάδα είτε στο Εξωτερικό.

(6) Τον διορισμό και την ανάκληση πρακτόρων σε 
οποιοδήποτε λιμάνι του κόσμου, την αποστολή εμβα-
σμάτων εξόδων και αμοιβών των παραπάνω διοριζο-

μένων πρακτόρων και τον έλεγχο των σχετικών λογα-
ριασμών τους που αποστέλλονται.

(7) Τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις των παραπάνω 
πλοίων από οποιαδήποτε συμβατική ή εξωσυμβατική αι-
τία όπως π.χ αβαρίες συγκρούσεις, επιθαλάσσιες αρωγές 
κ.λπ. και την ενέργεια κάθε άλλης πράξης στην Ελλάδα ή 
στο Εξωτερικό σχετικής με την διαχείριση και εκμετάλ-
λευση πλοίων. Εξαιρούνται απαιτήσεις και υποχρεώσεις 
που αφορούν μεταφορές μεταξύ Ελληνικών λιμανιών.

(8) Τη σύναψη συμβάσεων για την προμήθεια καυ-
σίμων και λιπαντικών για τα παραπάνω πλοία, καθώς 
επίσης και συμβάσεων που αφορούν την προμήθεια 
ανταλλακτικών και εφοδίων καταστρώματος μηχανο-
στασίου και θαλαμηπόλου.

β. Η επιμέλεια θεμάτων σχετικά με το NAT και γενικά 
την κοινωνική ασφάλιση του προσωπικού των πλοίων, 
που διαχειρίζεται ή εκμεταλλεύεται ή των επιχειρήσεων 
που αντιπροσωπεύει και την εξόφληση των σχετικών 
οφειλών.

γ. Η τήρηση λογιστικών βιβλίων των επιχειρήσεων που 
αντιπροσωπεύει και διαχειρίζεται το Γραφείο ή Υποκα-
τάστημα, ο έλεγχος των λογαριασμών τους, η διενέργεια 
εισπράξεων και πληρωμών για λογαριασμό τούτων κα-
θώς και η τήρηση λογαριασμών στις Τράπεζες της Ελλά-
δος ή του Εξωτερικού στο όνομα τους σε συνάλλαγμα 
του Εξωτερικού. Επίσης η σύγκληση στην Ελλάδα των 
Διοικητικών Συμβουλίων και Γενικών Συνελεύσεων των 
ξένων αυτών ναυτιλιακών εταιρειών και η σύνταξη των 
Ισολογισμών και λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης.

δ. Η σύναψη συμβάσεων ναύλωσης, εκμίσθωσης και 
γενικά κάθε είδους συμβάσεως που αναφέρονται στην 
εκμετάλλευση πλοίων όπως στο άρθρο 1 της παρούσης, 
η επιμέλεια κάθε θέματος σχετικού με τις συμβάσεις αυ-
τές όπως π.χ η εκκαθάριση και είσπραξη ναύλων, μισθω-
μάτων, σταλιών και επισταλιών, αποζημιώσεων και η κα-
ταβολή αποζημιώσεων σχετικά με τις συμβάσεις αυτές.

ε. Η επιμέλεια θεμάτων σχετικά με την ασφάλιση 
των πλοίων που διαχειρίζονται ή εκμεταλλεύονται σε 
ασφαλιστές ή ασφαλιστικές εταιρείες, η πληρωμή των 
σχετικών ασφαλίστρων στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό 
καθώς επίσης και η εγγραφή και διατήρηση των πλοίων 
σε συνεταιρισμούς ασφαλίσεων αστικής ευθύνης του 
πλοιοκτήτη (CLUBS).

στ. Η διαπραγμάτευση και σύναψη με προμήθεια συμ-
βάσεων ναυπηγήσεων μετασκευών ή επισκευών με Ναυ-
πηγεία ή αγοραπωλησιών, πλοίων για λογαριασμό ξένων 
Ναυτιλιακών εταιρειών εφόσον τηρούνται οι σχετικές με 
την φορολογία των πλοίων διατάξεις, καθώς και η διαμε-
σολάβηση για τη σύναψη συμβάσεων χρηματοδότησης 
των παραπάνω ναυπηγήσεων ή αγοραπωλησιών.

ζ. Η μεσιτεία για τη ναύλωση πλοίων που αναφέρονται 
στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε θέ-
ματος σχετικά με την εργασία αυτή.

3. Απαγορεύεται στο Γραφείο ή Υποκατάστημα που θα 
εγκατασταθεί να πρακτορεύει πλοία σε Ελληνικά λιμάνια 
καθώς και να αναπτύξει κάθε άλλη δραστηριότητα που 
δεν αναφέρεται στην απόφαση αυτή.
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Άρθρο 2
1. Η εταιρεία «GLORIA CHARTERING S.A.» που εδρεύ-

ει στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ είναι υποχρεωμένη μέσα σε δύο 
μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής να κα-
ταθέσει στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Δι-
εύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) Τραπεζική εγγυητική 
επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας του εσωτερικού ή 
εξωτερικού ποσού δολαρίων ΗΠΑ 10.000.

Η εγγυητική αυτή επιστολή θα καταπίπτει υπέρ του 
Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την διαδικασία του 
άρθρου 4 του α.ν. 378/1968 σε περίπτωση παράβασης 
των διατάξεων του α.ν. 378/1968 και του άρθρου 25 του 
ν. 27/1975 όπως ισχύει, καθώς και των όρων της από-
φασης αυτής.

2. Η παραπάνω εταιρεία έχει υποχρέωση:
α. Όταν εγκαταστήσει Γραφείο ή Υποκατάστημα στην 

Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 1, να γνωρίσει τούτο 
στα Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
(Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας) και Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και 
στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυνση 
Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας).

β. Να ενημερώνει μέσα στον μήνα Ιανουάριο κάθε χρό-
νο τα παραπάνω Υπουργεία και την Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τη Δ/νση του Γραφείου ή 
Υποκαταστήματος της στην Ελλάδα, το αντικείμενο των 
εργασιών του, τον αριθμό, τα στοιχεία ταυτότητας και 
την ακριβή διεύθυνση διαμονής του ξένου και Ελληνικού 
προσωπικού που απασχολείται σ' αυτό και το ποσό που 
εισάγεται κάθε χρόνο σε συνάλλαγμα, το οποίο μετατρέ-
πεται σε εθνικό νόμισμα, ή και σε ευρώ.

Το ποσό που εισάγεται κάθε χρόνο σε συνάλλαγμα, το 
οποίο μετατρέπεται σε εθνικό νόμισμα, ή και σε ευρώ 
πιστοποιείται με την προσκόμιση στα Υπουργεία Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ποντοπόρου 
Ναυτιλίας) και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Διεύθυνση 
Κεφαλαίων Εξωτερικού) και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δη-
μοσίων Εσόδων (Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορο-
λογίας) των ακολούθων εγγράφων:

(α) Βεβαίωσης Τράπεζας ή Τραπεζών, που λειτουργούν 
στην Ελλάδα, από τις οποίες θα προκύπτει το συνάλλαγ-
μα που εισήχθη και μετετράπη σε εθνικό νόμισμα καθώς 
και τα ποσά σε ευρώ, που εισήχθηκαν κατά το παρελθόν 
έτος για την κάλυψη όλων των πληρωμών της εταιρείας 
στην Ελλάδα. Το σύνολο των ποσών αυτών δεν δύναται 
να είναι κατώτερο του ισόποσου των 50.000 δολ. ΗΠΑ.

(β) Υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 με την οποία 
ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας θα βεβαιώνει: 

i) το συνολικό συνάλλαγμα που εισήχθη και μετατρά-
πηκε σε εθνικό νόμισμα καθώς επίσης το ποσό σε ευρώ 
που εισήχθη από την εταιρεία κατά το παρελθόν έτος. 

ii) τα ποσά εισαχθέντος συναλλάγματος ή ευρώ που 
χρησιμοποίησε η εταιρεία για κάλυψη των πάσης φύσε-
ως δαπανών λειτουργίας του γραφείου της στην Ελλάδα, 
το οποίο δεν δύναται να είναι κατώτερο του ισόποσου 
των 50.000 δολ. ΗΠΑ.

iii) τα ποσά εισαχθέντος συναλλάγματος ή ευρώ που 
χρησιμοποίησε η εταιρεία για την κάλυψη άλλων πλη-
ρωμών για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων.

Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση όλα τα ποσά σε ευρώ που 
αναφέρονται παραπάνω, πρέπει να εκφράζονται και σε 
δολάρια ΗΠΑ και να εμφανίζονται και στα τηρούμενα 
από την εταιρεία λογιστικά βιβλία, μαζί με τα αντίστοιχα 
παραστατικά.

γ. Να γνωστοποιεί κάθε μεταβολή της Ιθαγένειας της 
εταιρείας, του τύπου υπό τον οποίο λειτουργεί αυτή, της 
έδρας, της επωνυμίας της, του αντικειμένου της, καθώς 
και του διευθυντού και εκπροσώπου αυτής στην Ελλά-
δα στα Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
(Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας) και Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και 
στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυνση 
Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας) μέσα σε δεκαπέντε 
ημέρες από την μεταβολή που έγινε.

δ. Εφόσον απασχολεί αλλοδαπό προσωπικό, να γνω-
στοποιεί στα κατά τόπο Γραφεία Αλλοδαπών και Μετα-
νάστευσης με κοινοποίηση και στα Υπουργεία Ναυτιλί-
ας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ποντοπόρου 
Ναυτιλίας) και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Διεύθυνση 
Κεφαλαίων Εξωτερικού) και στα κατά τόπο τμήματα Αλ-
λοδαπών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη κάθε 
μεταβολή σχετικά με την πρόσληψη, απόλυση, διεύθυν-
ση κατοικίας του προσωπικού αυτού εντός ΙΟημέρου 
από της συντελέσεώς της.

ε. Να τακτοποιεί μέσα σε δύο μήνες όλες τις προς το 
Δημόσιο υποχρεώσεις της σε περίπτωση διαλύσεως της 
ή καταργήσεως του Γραφείου ή Υποκαταστήματος που 
θα εγκατασταθεί στην Ελλάδα.

στ. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ανάμειξη ή προσφο-
ρά υπηρεσιών από μέρους του ξένου προσωπικού, που 
απασχολείται στο Γραφείο ή Υποκατάστημα της παρα-
πάνω εταιρείας, σε άλλες δραστηριότητες μέσα στην 
Ελληνική Επικράτεια.

Άρθρο 3
1. Η άδεια που χορηγείται με την απόφαση αυτή, παύ-

ει να ισχύει και θεωρείται ότι δεν έχει χορηγηθεί ποτέ 
εφόσον:

α. Η παραπάνω εταιρεία δεν εγκαταστήσει Γραφείο 
ή Υποκατάστημα που προβλέπει το άρθρο 1 μέσα σε 
τρεις (3) μήνες από την ημέρα που ισχύει η απόφαση 
αυτή ή δεν καταθέσει εμπρόθεσμα την εγγυητική επι-
στολή που αναφέρεται στην παραγρ. (1) του άρθρου 2 
της απόφασης αυτής.

β. Η παραπάνω εταιρεία δεν γνωστοποιήσει στα 
Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Δι-
εύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας) και Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και 
στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυνση 
Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας) μέσα στην παραπάνω 
τρίμηνη προθεσμία την εγκατάσταση στην Ελλάδα του 
Γραφείου ή Υποκαταστήματος της που ιδρύεται με την 
απόφαση αυτή.

2. Η απόφαση αυτή μπορεί να ανακληθεί σε περίπτω-
ση διαπιστώσεως παράβασης των όρων της από την 
εταιρεία που προαναφέρθηκε.
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Άρθρο 4
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και για 5 έτη, μετά την 
παρέλευση των οποίων εφαρμογή έχουν οι διατάξεις 
των εδαφίων 4, 5 και 6 της παρ. 1 του άρθρου 25 του 
ν. 27/1975, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του 
άρθρου 31 του ν. 4150/2013.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 18 Ιουνίου 2020 

Ο Υπουργός 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Ι

      Αριθμ. 3122.1-Τ54/37249/2020 (2)
Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την επί-

βλεψη της μελέτης και της εκτέλεσης του έργου: 

«Αναβάθμιση παλιάς μαρίνας λιμένα Σκάλας Πά-

τμου».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
α. Τον ν. 2932/2001 (Α΄ 145), «Ελεύθερη Παροχή υπη-

ρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση Γενι-
κής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Με-
τατροπή Λιμενικών Ταμείων σε ανώνυμες εταιρείες και 
άλλες διατάξεις».

β. Τον ν. 3044/2002 (Α΄ 197) «Μεταφορά Συντελεστή 
Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και δημοσίων 
Έργων» (περ. δ, παρ. 1, άρθρο 14), όπως αντικαταστά-
θηκε από τον ν. 3153/2003 (παρ. 1, άρθρο 44) «Ναυτική 
επαγγελματική εκπαίδευση και επιμόρφωση και ρύθμιση 
άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορι-
κής Ναυτιλίας».

γ. Το π.δ. 70/2015 «...Ανασύσταση του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής...» (Α΄114).

δ. Του π.δ. 13/2018: «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄26 ).

ε. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α΄121).

στ. Το υπ΄αρ. 333/04-03-2020 έγγραφο Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Πάτμου με συνημμένη την υπ΄αρ. 
23/2020 (ΑΔΑ:65ΖΣΟΡΗΜ-ΛΦ3) απόφαση του Διοικη-
τικού του Συμβουλίου.

ζ. Η υπ’ αρ. Δ.Τ.Ε. 5693/26-10-2015 (ΑΔΑ:66ΗΩ7ΛΞ-
ΟΓΦ) απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου.

η. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασιζουμε:

1. Τον ορισμό ως Προϊσταμένη Αρχή το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου 
και ως Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα Τεχνικής Υπο-
στήριξης Μικρών Δήμων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έρ-

γων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για 
την επίβλεψη της μελέτης και της εκτέλεσης του έργου: 
«Αναβάθμιση παλιάς μαρίνας λιμένα Σκάλας Πάτμου», 
προϋπολογισμού 20.000,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

2. Να ληφθούν όλες οι απαιτούμενες από τη νομοθεσία 
άδειες και εγκρίσεις που αφορούν στην εκτέλεση του εν 
λόγω έργου.

3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 17 Ιουνίου 2020 

Ο Υπουργός 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. 26996/7132 (3)
Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. 

«Σύνδεσμος για την βιώσιμη ανάπτυξη των πό-

λεων - ΣΒΑΠ».

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87) όπως ισχύει, σε συνδυ-
ασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργά-
νωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για 
την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (Α΄ 228), όπως 
ισχύει.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του ν. 3463/
2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 
(Α΄ 114).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4147/2013 περί 
δημοσίευσης των αποφάσεων που αφορούν Ν.Π.Δ.Δ. 
των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού (Α΄ 98).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 245 και 246 του ν. 3463/
2006, όπως ισχύει, αναφορικά με τους Συνδέσμους των 
Δήμων και Κοινοτήτων.

6. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 7 του ν. 3469/2006 
«Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και 
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κω-
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), περί ελέγχου των δαπανών 
που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4623/2019, ανα-
φορικά με τη συγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων 
των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. και των συνδέσμων 
τους (Α΄134).

9. Την υπ’ αρ. 102/13.09.2019 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών, αναφορικά με τη συγκρότηση των διοικη-
τικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. 
α΄ και β΄ βαθμού.
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10. Την υπ’ αρ. 42741/02-11-1999 (Β΄ 2032) απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, δια 
της οποίας έγινε η σύσταση του Ν.Π.Δ.Δ. «Σύνδεσμος 
Βόρειας και Ανατολικής Αθήνας – Σ.Β.Α.Α.» και τις τρο-
ποποιήσεις αυτής, όπως έχουν δημοσιευθεί στα: ΦΕΚ 
Β΄ 342/2006, Β΄ 701/2006, Β΄1522/2011, Β΄ 948/2012, Β΄ 
2350/2013 και Β΄ 429/2018.

11. Την υπ’ αρ. 19/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. περί τροποποίησης της 
συστατικής πράξης του.

12. Την υπ’ αρ. 177/2019 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Παιανίας, περί συμμετοχής του 
στον Σύνδεσμο.

13. Την υπ’ αρ. 01/2020 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ιδίου Ν.Π.Δ.Δ. περί τροποποίησης της 
συστατικής πράξης του.

14. Την υπ’ αρ. 35/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Αμαρουσίου, αναφορικά με την επα-
νένταξή του στον ανωτέρω Σύνδεσμο.

15. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη εις βά-
ρος του προϋπολογισμού του Συνδέσμου εκ των υπ’ 
αρ. 19/2019 και 01/2020 αποφάσεων του Διοικητικού 
Συμβουλίου.

16. Την υπ’ αρ. οικ. 45873/17114/01-06-2017 απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
(Β΄  2055), περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 42741/02-11-1999 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, όπως 
ισχύει με τις τροποποιήσεις αυτής (Β΄ 342/2006, Β΄ 701/
2006, Β΄1522/2011, Β΄948/2012, Β΄2350/2013 και 
Β΄429/2018), ως προς τα μέλη, κατόπιν της εισχώρησης 
του Δήμου Παιανίας και επανένταξης του Δήμου Αμα-
ρουσίου, ως εξής:

1. Συστήνουμε Σύνδεσμο με επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ – ΣΒΑΠ» απο-
τελούμενο από τους Δήμους: Αγίας Παρασκευής, Αμα-
ρουσίου, Βριλησσίων, Γαλατσίου, Ηρακλείου, Κηφισιάς, 
Λυκόβρυσης-Πεύκης, Παλλήνης, Παπάγου-Χολαργού, 
Παιανίας, Πεντέλης, Μαρκοπούλου, Μεταμόρφωσης, 
Νέα Ιωνίας, Φιλοθέης – Ψυχικού και Χαλανδρίου.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Συνδέσμου.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 42741/02-11-1999 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, όπως 
έχει τροποποιηθεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Ιουνίου 2020

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοίκησης

ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΟΒΑΝΙΔΟΥ

    Αριθμ. 4707 (4)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2009/27-02-2018 από-

φασης (Β΄1093), όπως ισχύει, αναφορικά με την 

καθιέρωση εξαιρέσεων από την εφαρμογή της 

πενθήμερης εργασίας υπαλλήλων στον Δήμο 

Σητείας.

  Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως 
ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 136/2010 «Ορ-
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης»
(Α΄ 229), όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 3584/2007 «Κύ-
ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτι-
κών Υπαλλήλων» (Α΄ 143), όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 28 και του άρθρου 28Α 
του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Κα-
ταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 47), όπως το τελευταίο προστέθηκε με το άρθρο 24 
του ν. 4368/2016 (Α΄ 21).

5. Την υπ’ αρ. 14026/15-5-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών (ΥΟΔΔ 25) περί διορισμού της Κοζυ-
ράκη Μαρίας ως Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης.

6. Την υπ’ αρ. 2009/27-02-2018 απόφαση περί καθιέ-
ρωσης εξαιρέσεων από την εφαρμογή της πενθήμερης 
εργασίας στον Δήμο Σητείας (Β΄1093).

7. Την υπ’ αρ. 16867/24-12-2018 απόφαση περί τρο-
ποποίησης της ανωτέρω όμοιας  (Β΄6207).

8. Το υπ' αρ. 3474/05-06-2020 έγγραφο του Δήμου Ση-
τείας, με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας η 
υπ’ αρ. 102/27-05-2020 απόφαση του οικείου Δημοτικού 
Συμβουλίου περί τροποποίησης της παρ. 2 της υπό το 
στοιχείο (6) απόφασης.

9. Την από 25-05-2020 βεβαίωση του Προϊσταμέ-
νου του Τμήματος Προϋπολογισμού του Δήμου Σητεί-
ας περί εγγραφής της σχετικής πίστωσης στον Κ.Α.Ε. 
10-6012.003 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2020 του εν λόγω Δήμου και πρόβλεψης αντίστοιχης 
πίστωσης για τα επόμενα έτη, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 2009/27-02-2018 απόφαση 
(Β΄ 1093), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 16867/
24-12-2018 όμοια (Β΄ 6207) περί καθιέρωσης εξαιρέσεων 
από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας υπαλλή-
λων στον Δήμο Σητείας ως προς την παρ. (2) αυτής, ως 
εξής:

2) Εγκρίνουμε την καθιέρωση λειτουργίας από 7:30 
μέχρι 2:00 το επόμενο πρωί του Γραφείου Δημοτικού 
Συμβουλίου του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Ορ-
γάνων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, για έναν 
(1) μόνιμο υπάλληλο κατηγορίας – κλάδου ΠΕ Διοικητι-
κού (Κοινωνιολόγων).
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Σύμφωνα με την από 25-05-2020 βεβαίωση του Προ-
ϊσταμένου του Τμήματος Προϋπολογισμού του Δήμου 
Σητείας, από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπά-
νη ύψους 500,00 ευρώ, για την κάλυψη της οποίας έχει 
εγγραφεί πίστωση σε βάρος του Κ.Α.Ε. 10- 6012.003 του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του εν λόγω 
Δήμου. Ανάλογη πίστωση θα προβλεφθεί και στους προ-
ϋπολογισμούς των επόμενων ετών.

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αρ. 2009/
27-02-2018 απόφαση (Β΄1093) περί καθιέρωσης εξαι-
ρέσεων από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας 
υπαλλήλων του Δήμου Σητείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 18 Ιουνίου 2020

Η Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ

Ι   

 Aριθμ. απόφ. 110 (5)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για τον 

υπάλληλο που τηρεί και συντάσσει τα πρακτι-

κά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβου-

λίου του Νομικού Προσώπου για το Β' εξάμηνο 

του έτους 2020.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010

(Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως 
ισχύουν σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 240 του
ν. 3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτή-
των).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 49 και 176 του
ν. 3584/2007 (Α’ 143).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 
(Α’ 176), όπως ισχύουν

4. Την υπ' αρ. 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 διευκρινιστική 
εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (Παροχή οδηγι-
ών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β' 
του ν. 4354/2015).

5. Την αναγκαιότητα καθιέρωσης απογευματινής υπε-
ρωριακής απασχόλησης, για τον υπάλληλο του Νομικού 
Προσώπου που θα εργαστεί καθ' υπέρβαση του υποχρε-
ωτικού ωραρίου εργασίας του για την τήρηση των πρα-
κτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, 
αποφασίζουμε:

Α. Εγκρίνουμε για το Β' εξάμηνο έτους 2020 την καθι-
έρωση υπερωριακής απασχόλησης κατά τις απογευμα-
τινές ώρες με την προβλεπόμενη από το νόμο αποζημί-
ωση, για τον υπάλληλο του Νομικού Προσώπου που θα 
τηρεί και θα συντάσσει τα πρακτικά συνεδριάσεων του 
Διοικητικού Συμβουλίου όπως παρακάτω:

Αριθμός 
Υπαλλήλων

Ώρες υπερωριακής απογευματινής 
εργασίας /ανά εξάμηνο

1 120

Β. Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη πε-
ρίπου 700,00 € (ευρώ) η οποία θα καλυφθεί από τις πι-
στώσεις του Κ.Α. Εξόδων 10-6012 με τίτλο «Αποζημίωση 
υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές», ποσού 
«3.000,00» ευρώ του εγκριθέντος προϋπολογισμού του 
ν.π.δ.δ. Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ. οικονομικού έτους 2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί της στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Φιλιάτες, 17 Ιουνίου 2020

Ο Πρόεδρος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΚΟΔΡΑΣ

Ι

    Aριθμ. απόφ. 3303/64 (6)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 4918/78/22-10-2019 

απόφασης του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 4 του ν. 2956/2001 (Α΄ 258),
2. Το άρθρο 70 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170),
3. Την εισηγητική έκθεση του άρθρου 70 του 

ν. 3996/2011,
4. Την υπ' αρ. 634/08.3.2016 απόφαση του Δ.Σ. του 

ΟΑΕΔ (Β΄ 1708),
5. Την υπ' αρ. 2132/44/26.7.2016 απόφαση του Δ.Σ. 

του ΟΑΕΔ (Β 2585), αποφασίζει:
Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 4918/7/22-10-2019 

(Υ.ΟΔΔ. 1012) απόφασης του Οργανισμού ως εξής:

ΕΠ.ΕΚ.Ε.Π. Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Αττικής και Νήσων.

Αντικαθίσταται η Παπαμάρκου Βασιλική του Δημητρίου, 
με ΑΔΤ Κ 813099, από τη Μακρή Θεοδώρα του Φωτίου, με 
ΑΔΤ AH 520179, του κλάδου ΠΕ, με βαθμό Α’ , Προϊσταμέ-
νη της Υπηρεσίας Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων.

ΕΠ.ΕΚ.Ε.Π. Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πελοποννήσου

Αντικαθίσταται ο Λένης Νίκος του Χρήστου, με ΑΔΤ 
Λ 808035 από τον Τοκατλίδη Ζαχαρία του Γεωργίου, με 
ΑΔΤ ΑΗ190528, κλάδου TE Μηχανικών, Προϊστάμενος 
του ΚΠΑ2 Πάτρας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Ιουνίου 2020 

Ο Πρόεδρος

ΣΠΥΡΟΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ   
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*02028921707200008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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