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Αριθμ. 181589/1797 (1)
   Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας, για την 

εξυπηρέτηση του Συντονιστικού Κέντρου Δασο-

προστασίας της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και 

Δασικού Περιβάλλοντος (ΣΚΔ - 1591) και του 

Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων 

(Ε.Σ.Κ.Ε.), για το έτος 2019. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α΄) «περί 

προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτά-
σεων της Χώρας», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του π.δ. 575/1980 (ΦΕΚ 

157/Α΄) «περί κηρύξεως ιδιαιτέρως ευαίσθητων εις πυρ-
καγιάς περιοχών δασών και δασικών εκτάσεων ως επι-
κινδύνων».

2. Τις διατάξεις του ν. 1845/1989 (ΦΕΚ 102/Α΄) «Ανά-
πτυξη και αξιοποίηση της αγροτικής έρευνας και τε-
χνολογίας - Δασοπροστασία και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4467/2017 (ΦΕΚ 56/
Α΄) «Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας 
και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
16 του ν. 4519/2018» (ΦΕΚ 25/Α΄).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 
(ΦΕΚ 297/Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και 
υπαλλήλων του δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων 
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της 
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενι-
κού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις των άρθρων 54 και 90 του «Κώδικα νο-
μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργα-
να» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98/Α΄), όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/Α΄) «περί νέας Αρχιτεκτονικής της αυτοδιοίκησης και 
αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικρά-
της»,όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3938/2011 (ΦΕΚ 
61/Α΄) «περί ενσωμάτωσης της Ελληνικής Αγροφυλακής 
στη Δασική Υπηρεσία».

8. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 
138/Α΄) «περί ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και λοιπών 
διατάξεων».

9. Τις διατάξεις των άρθρων 66 και 68 του ν. 4249/2014 
(ΦΕΚ 73/Α΄) «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, 
του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμμα-
τείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση των υπηρε-
σιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 
του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 
και άλλες διατάξεις».

10. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/Α΄) «Αποζημίωση για εργασία καθ' υπέρβαση του 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

3 Μαΐου 2019 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1494

17653



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ17654 Τεύχος B’ 1494/03.05.2019

υποχρεωτικού ωραρίου - Αποζημίωση για εργασία προς 
συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου», όπως ισχύει.

11. Το π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α΄) «Καθορισμός και 
ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», 
όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

12. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 
114/Α΄) «περί ανασύστασης των Υπουργείων Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ.λπ.».

13. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄) «περί διορισμού 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφ/ργών».

14. Τα π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄), 136/2010 (ΦΕΚ 229 
/Α΄), 138/2010 (ΦΕΚ 231/Α΄), 139/2010 (ΦΕΚ 232/Α΄), 
141/2010 (ΦΕΚ 234/Α΄), 142/2010 (ΦΕΚ 235 Α'), 143/2010 
(ΦΕΚ 236/Α΄) «περί Οργανισμών Αποκεντρωμένων Διοι-
κήσεων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

15. Τις διατάξεις του π.δ. 132/2017 (ΦΕΚ 160/Α΄) «Ορ-
γανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» και 
τις διοικητικές - διαπιστωτικές πράξεις που εκδόθηκαν 
σε εφαρμογή αυτών.

16. Την Υ198/16.11.2016 (ΦΕΚ 3722/Β΄) απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη 
Φάμελλο», όπως τροποποιήθηκε με την Υ72/21.09.2018 
όμοια (ΦΕΚ 4201/Β΄).

17. Την 2877/2009 (ΦΕΚ 2234/Β΄) απόφαση του Πρω-
θυπουργού «περί αλλαγής τίτλου Υπουργείων».

18. Την ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/27228/7771 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Περιβάλλο-
ντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

19. Την με αριθμ. οικ. 2/1015/ΔΕΠ/05.01.2016 εγκύ-
κλιο του Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή οδηγιών 
για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β' του 
ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄) "Μισθολογικές ρυθμίσεις των 
υπαλλήλων του δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού 
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α' του 
ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α΄) και άλλες μισθολογικές δια-
τάξεις"».

20. Τη διάταξη της παραγράφου 3, στοιχείο δ του άρ-
θρου 1 της ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27.06.2006 (ΦΕΚ 769/Β΄) 
απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθιέρωση ωρών 
προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δη-
μοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως η ως άνω διά-
ταξη προστέθηκε με την ΔΙΑΔΠ/Φ.Β. 10/1492/11.02.2013 
(ΦΕΚ 388/Β΄) τροποποιητική υπουργική απόφαση.

21. Το με αριθμ. 2/88864/0022/18-1-13 έγγραφο του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους το οποίο εκδόθηκε 
σε απάντηση του με αριθμ. 178589/4847/6-12-12 δικού 
μας εγγράφου.

22. Την 77822/4740/23.06.1995 (ΦΕΚ 597/Β΄) υπουργι-
κή απόφαση για τον καθορισμό της έδρας, του ωραρίου 
λειτουργίας, των αρμοδιοτήτων, της διάρθρωσης, του 
εξοπλισμού και της στελέχωσης του Συντονιστικού Κέ-
ντρου Δασοπροστασίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
σύμφωνα με την 90276/1395/21.04.2008 (ΦΕΚ 815/Β΄) 

απόφαση και την 132304/2731/16.06.2013 (ΦΕΚ 1544/
Β΄) απόφαση.

23. Την 12030/Φ. 109/10.05.1999 (ΦΕΚ 713/Β΄) κοινή 
υπουργική απόφαση «για τη ρύθμιση θεμάτων συνεργα-
σίας του Πυροσβεστικού Σώματος με τις ένοπλες δυνάμεις, 
την Ελληνική Αστυνομία, τη Δασική Υπηρεσία, τους Ο.Τ.Α, 
τις υγειονομικές Υπηρεσίες και άλλους φορείς και πρόσω-
πα που παρέχουν τις υπηρεσίες τους για την πρόληψη και 
καταστολή των δασικών πυρκαγιών», όπως ισχύει.

24. Την 34542Φ.109.1/16.01.1996 (ΦΕΚ 37/Β΄) απόφα-
ση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος «περί κανο-
νισμού οργάνωσης και λειτουργίας του 199 Συντονιστι-
κού Επιχειρησιακού Κέντρου Υπηρεσιών του ΠΣ», όπως 
συμπληρώθηκε με την 20367Φ. 109.1/30.04.2007 (ΦΕΚ 
695/Β΄) απόφαση και ισχύει.

25. Τις ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασι-
κού Περιβάλλοντος για τη στελέχωση του Συντονιστικού 
Κέντρου Δασοπροστασίας (ΣΚΔ - 1591), που λειτουργεί 
με ευθύνη της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών και του 
Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.).

26. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή, προκύπτει 
επιβάρυνση του τακτικού Προϋπολογισμού Εξόδων του 
Ε.Φ. 1031-202-0000000 «Γενική Διεύθυνση Περιβάλλο-
ντος» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
έτους 2019, του κατά 49.590€.

27. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή συνάδει με τους 
στόχους της 170195/758/26.11.2018 (ΦΕΚ 5351/Β΄) από-
φασης Αναπληρωτή Υπουργού Π.ΕΝ. «Σχέδιο Στρατη-
γικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας 2018 - 2038 (Εθνική 
Στρατηγική για τα Δάση)», αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε την υπερωριακή εργασία των υπαλλή-
λων της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περι-
βάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών, τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, πέραν των ορίων της 
υποχρεωτικής απασχόλησης, για την κάλυψη επειγουσών 
αναγκών του προγράμματος Δασοπροστασίας τρέχοντος 
έτους και την υποστήριξη της λειτουργίας του Συντονι-
στικού Κέντρου Δασοπροστασίας (ΣΚΔ - 1591), που λει-
τουργεί στη Δ/νση Προστασίας Δασών του Υ.Π.ΕΝ. και του 
Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.).

ΑΡΘΡΟ 1
Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος υπερωριακής απασχόλη-
σης είναι να προστατευθούν αποτελεσματικά τα δάση, οι 
δασικές εκτάσεις και η πανίδα τους, από τους πάσης φύ-
σεως κινδύνους που τα απειλούν και ειδικά από πυρκα-
γιές, καταπατήσεις, εκχερσώσεις, παράνομη θήρα, όπως 
επίσης, ο έλεγχος διενέργειας παράνομων υλοτομιών και 
διακίνησης δασικών προϊόντων αλλά και η επίτευξη της 
αστυνόμευσης του αγροτικού περιβάλλοντος, με την τή-
ρηση και την εφαρμογή των Δασικών και Αγρονομικών 
Αστυνομικών διατάξεων, η εκτέλεση αναδασωτικών κλπ. 
εργασιών καθώς και η συγκρότηση συνεργείων, περιπό-
λων και η στελέχωση επιτελικών οργάνων. Τα παραπάνω 
προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 36, 37 και 38 
του ν. 1845/1989, του ν. 998/1979, του ν. 2612/1998 και 
των άρθρων 1 και 3 του π.δ. 242/93 (ΦΕΚ 107/Α΄).
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ΑΡΘΡΟ 2
Διάρκεια προγράμματος - καθορισμός ωρών 
υπερωριακής εργασίας

1. Ορίζουμε τις ώρες υπερωριακής απασχόλησης, κατά 
το χρονικό διάστημα:

α. Από ενάρξεως της αντιπυρικής περιόδου έως την 
31/10/2019 σε 1.620 ώρες, από τις οποίες 1.080 ώρες 
είναι για απογευματινή εργασία και 540 ώρες για εργα-
σία κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες, όσον 
αφορά το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων 
(Ε.Σ.Κ.Ε.), και

β. Από ενάρξεως της αντιπυρικής περιόδου έως την 
31/12/2019 σε 3.150 ώρες, από τις οποίες, 2.100 ώρες εί-
ναι για απογευματινή εργασία και 1.050 ώρες για εργασία 
κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες, όσον αφορά 
το Συντονιστικό Κέντρο Δασοπροστασίας (ΣΚΔ - 1591).

γ. Από ενάρξεως της αντιπυρικής περιόδου έως την 
31/12/2019 σε 720 ώρες, από τις οποίες, 480 ώρες εί-
ναι για απογευματινή εργασία και 240 ώρες για τη μη 
προγραμματισμένη επιφυλακή των αρμόδιων Προϊ-
σταμένων της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού 
Περιβάλλοντος, για το συντονισμό των Δασικών Υπη-
ρεσιών (Κεντρικής και Περιφερειακών) και τον έλεγχο 
του προγράμματος.

2. Η προγραμματισμένη υπερωριακή εργασία παρέ-
χεται στις έδρες των Συντονιστικών Επιχειρησιακών 
Κέντρων της προηγουμένης παραγράφου, σύμφωνα 
με πρόγραμμα που θα καταρτίσει η Γενική Διεύθυνση 
Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος.

3.- Οι ώρες της υπερωριακής απασχόλησης κατά μήνα 
και κατά υπάλληλο, για την προαναφερόμενη περίοδο, 
δεν μπορούν να υπερβούν τα όρια που τίθενται με το 
άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄) «Αποζημίωση 
για εργασία καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρί-
ου - Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του 
υποχρεωτικού ωραρίου», όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 3
Εφαρμογή του προγράμματος

Το σύνολο των υπαλλήλων που θα απασχοληθούν 
υπερωριακά τις εργάσιμες ημέρες καθώς και κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, ανέρχεται μέχρι τους 
90 υπαλλήλους. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση, τον 
έλεγχο της παρεχόμενης υπερωριακής απασχόλησης 
και την εύρυθμη λειτουργία και συνεργασία στα Κέντρα 
ορίζεται ο Προϊστάμενος του Τμήματος Δασοπροστασί-
ας και Αγροτικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Προστα-
σίας Δασών, ο οποίος τελεί σε μη προγραμματισμένη 
επιφυλακή, και απόντος αυτού ο νόμιμος αναπληρωτής 
του, παρέχοντας το σύνολο των προβλεπόμενων ωρών 
υπερωριακής απασχόλησης στη διάρκεια κάθε μήνα.

ΑΡΘΡΟ 4
Δαπάνη

1. Η δαπάνη που προκαλείται σε βάρος των πιστώσεων 
του τακτικού Προϋπολογισμού Ε.Φ. 1031-202-0000000 
για τους υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Δασών 
και Δασικού Περιβάλλοντος που θα απασχοληθούν 
υπερωριακά για την εξυπηρέτηση των αναγκών του 

προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2019 και την 
υποστήριξη των προαναφερθέντων Επιχειρησιακών 
Κέντρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1845/1989, 
του ν. 998/1979, του ν. 2612/1998 και των άρθρων 1 και 
3 του π.δ. 242/93 (ΦΕΚ 107/Α΄) κατανέμονται ως εξής: 
σύνολο ωρών υπερωριακής εργασίας μέχρι 5.490 και συ-
νολικό κόστος 42.090 €, από τις οποίες 3.660 ώρες απο-
γευματινής εργασίας με δαπάνη μέχρι ποσού 25.620 € 
σε βάρος του ΑΛΕ 2120201001 και 1.830 ώρες εργασί-
ας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες με δαπάνη 
μέχρι ποσού 16.470 € σε βάρος του ΑΛΕ 2120202001.

2.- Επιπλέον στο πρόγραμμα δασοπροστασίας προ-
βλέπονται δαπάνες υλοποίησης ειδικών εντολών μετα-
κινήσεων εκτός έδρας (ημερήσιες αποζημιώσεις για την 
πραγματοποίηση εποχούμενων περιπόλων συνδρομής 
στις δασικές υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής) σε βάρος του ΑΛΕ 2420403001 μέχρι ποσού 
6.000 €, καθώς και δαπάνες για προμήθεια καυσίμων σε 
βάρος του ΑΛΕ 2410301001 μέχρι ποσού 1.500 €.

3. Η σχετική δαπάνη θα καταβληθεί σε βάρος των πι-
στώσεων του Ε.Φ. 1031-202-0000000 ΑΛΕ 2910601025 
(πρώην ΚΑΕ 5242) «Πιστώσεις για δαπάνες δασοπροστα-
σίας», οι οποίες θα μεταφερθούν ανάλογα στους ΑΛΕ 
2120201001, 2120202001, 2420403001 και 2410301001 
του ίδιου φορέα και είναι εντός των ορίων της εγκεκριμέ-
νης πίστωσης του οικείου προϋπολογισμού, οικονομικού 
έτους 2019. Τα συνεργεία υπερωριακής απασχόλησης θα 
συσταθούν μετά τη μεταφορά των σχετικών πιστώσεων 
στους ανωτέρω κωδικούς.

ΑΡΘΡΟ 5
Εξουσιοδοτήσεις

Εξουσιοδοτούμε τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύ-
θυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος:

α. Να εκδώσει απόφαση για τη συγκρότηση των 
συνεργείων υπερωριακής εργασίας και εποχούμενων 
περιπόλων και να ορίσει τους υπαλλήλους και τους 
προϊσταμένους, που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα 
δασοπροστασίας του τρέχοντος έτους.

β. Να καθορίσει το πρόγραμμα επιφυλακής των υπαλ-
λήλων και των προϊσταμένων, που θα απασχοληθούν υπε-
ρωριακά για την εξυπηρέτηση των παραπάνω σκοπών.

γ. Να τροποποιεί τον πίνακα των υπαλλήλων και των 
προϊσταμένων στις περιπτώσεις που επιβάλλεται η προ-
σθήκη ή αντικατάσταση αυτών, συνεπεία μεταθέσεων, 
ασθενείας κ.λπ.

ΑΡΘΡΟ 6
Ισχύς - δημοσίευση

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Απριλίου 2019

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ
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    Αριθμ.19204 (2)

Καθορισμός του ανώτατου ορίου των επιτρε-

πόμενων κατ' έτος ημερών μετακίνησης εκτός 

έδρας των αιρετών και των υπαλλήλων του Δή-

μου Νισύρου, για το έτος 2019.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
i. του άρθρου 280 παρ. Ι του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».

ii του π.δ. 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α΄) «Οργανισμός Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».

iii. της παρ. 1 του άρθρου 3 της υποπαραγράφου Δ.9 
της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/
Α΄) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου 
Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό 
Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις νια την υλο-
ποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», όπως τρο-
ποποιήθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 36 παρ. 2 του 
ν. 4484/2017 (ΦΕΚ 110/Α΄).

iv. των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄) 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γρα-
φειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατά-
σταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

2. Την 78161/31.12.2018 (ΦΕΚ 783/Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία ο Πολύκαρπος 
Πολυχρονάκης, Αν. Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυν-
σης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, ορί-
ζεται να ασκεί καθήκοντα Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου.

3. Την οικ. 2/74450/ΔΕΠ/24.11.2015 εγκύκλιο του Γε-
νικού Λογιστηρίου του Κράτους «Παροχή οδηγιών για 
την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Δ9 
της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 
94/Α') "Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επι-
κράτειας"».

4. Το 1483/21.03.2019 έγγραφο του Δήμου Νισύρου, 
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ' 
έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των αιρετών και 
των υπαλλήλων που υπηρετούν στο Δήμο Νισύρου, για 
το έτος 2019, ως εξής:

ΑΙΡΕΤΟΙ

Α/Α ΑΞΙΩΜΑ Ανώτα το όριο ημερών κατ' έτος

1 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ 60

2 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ 40

3 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 40

4 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΝΙΣΥΡΟΥ 40

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Α/ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Ανώτατο όριο ημερών κατ' έτος

1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 40

2  ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 60

3 ΔΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 20

4 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 60

5 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 20

6 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 20

7 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 20

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Νισύρου οικο-
νομικού έτους 2019, ύψους 4.000,00 € η οποία έχει προβλεφθεί στους Κ.Α. 00.6421 - Οδοιπορικά έξοδα και 
αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών και Κ.Α. 10.6422 - Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 
υπαλλήλων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 5 Απριλίου 2019

Ο ασκών καθήκοντα Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17657Τεύχος B’ 1494/03.05.2019

    Αριθμ. 2370/56595 (3)
Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής 

Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - 

Αποχέτευσης Ερέτριας (Δ.Ε.Υ.Α.Ε.).

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ Σ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 6 και 280 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχι-

τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).

β) της παραγράφου 2, περίπτωση θ του άρθρου 5 
και της παραγράφου 2, περίπτωση β του άρθρου 7 του 
ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερ-
νήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131).

γ) του άρθρου 7 του ν. 1069/1980 «Περί κινήτρων δια 
την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσε-
ως» (Α΄ 191), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ) του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατι-
σμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας 
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 47).

ε) του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την 
επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 21).

στ) της παραγράφου 4, περίπτωση γγ του άρθρου 8 
του π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας» (Α΄ 231).

ζ) της παραγράφου Γ, περίπτωση 5, του άρθρου 8 της 
οικ. 6983/85785/01.06.2017 απόφασης του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλά-
δας «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και 
εγγράφων "Με εντολή Συντονιστή" του Συντονιστή Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας 
(Α.Δ.Θ.Σ.Ε.) στον Προϊστάμενο ή στην Προϊσταμένη της 
Γενικής Διευθύνσεως Εσωτερικής Λειτουργίας και στους 
Προϊσταμένους ή στις Προϊσταμένες Διευθύνσεων και 
Τμημάτων της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως» (Β΄ 2002), 
όπως διορθώθηκε (Β΄ 2189).

2. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δημο-
τικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ερέτριας 
(Δ.Ε.Υ.Α.Ε.) (ΦΕΚ 1129/Β΄/2013), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει (ΦΕΚ 2442/Β΄/2014).

3. Την 20/2019 (Πρακτικό 3 από 04.03.2019, ΑΔΑ: 
69ΕΡΟΕΠΕ-ΨΙ0) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης 
Ερέτριας (Δ.Ε.Υ.Α.Ε.) καθώς και την 47/2019 (Πρακτικό 5 
από 27.03.2019) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Δήμου Ερέτριας .

4. Την αριθμ. 1011/03.04.2019 βεβαίωση της Δημο-
τικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ερέτριας 
(Δ.Ε.Υ.Α.Ε.), σύμφωνα με την οποία το ύψος της δαπάνης 
που προκαλείται από τη δημιουργία δύο (2) νέων οργα-
νικών θέσεων (ΑΔΣ 20/2019, ΑΔΑ: 69ΕΡΟΕΠΕ-ΨΙ0) του 
ΟΕΥ της ΔΕΥΑΕ (ΦΕΚ 1129/Β΄/10.05.2013), ανέρχεται σε 
δαπάνη ύψους 16.840,96 €, που θα βαρύνει τον κωδι-
κό 60.00.00 «Μισθοδοσία Προσωπικού Αορίστου» και 
4.220,28 €, που θα βαρύνει τον ΚΑ 60.03.00 «Εργοδοτικές 

εισφορές προσωπικού Αορίστου χρόνου», για το υπόλοι-
πο έτος 2019. Αντίστοιχα προκύπτει δαπάνη 22.656,00 €, 
που θα βαρύνει τον κωδικό 60.000.00 «Μισθοδοσία 
Προσωπικού Αορίστου» και 5.677,68 € στον ΚΑ 60.03.00 
«Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Αορίστου χρόνου» 
ανά έτος που θα προβλέπεται στους αντίστοιχους προ-
ϋπολογισμούς, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτε-
ρικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης -
Αποχέτευσης Ερέτριας (Δ.Ε.Υ.Α.Ε.), ως εξής:

- Δημιουργείται Τμήμα Προμηθειών - Καταναλωτών 
στο οποίο θα υπάγονται:

α) το Γραφείο Προμηθειών Διαχείρισης Υλικών και 
Αποθήκης και

β) το Γραφείο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών
ενώ στο ήδη υπάρχον Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών 

θα υπάγεται το Γραφείο Λογιστηρίου - Ταμείου.
Από την τροποποίηση αυτήν δεν δημιουργείται δα-

πάνη για την ΔΕΥΑΕ.
Επιπλέον, στο άρθρο 8 προστίθεται το νέο τμήμα και 

το άρθρο 33 μετονομάζεται σε «Προϊστάμενος Τμήματος 
Προμηθειών - Καταναλωτών» και περιγράφει τις αρμοδι-
ότητες του Προϊσταμένου του εν λόγω τμήματος.

Το άρθρο 34 μετονομάζεται σε Γραφείο Προμηθειών 
Διαχείρισης Υλικών και Αποθήκης και το άρθρο 35 σε 
Γραφείο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών και η λοιπή αρίθ-
μηση των άρθρων ακολουθεί με αύξουσα σειρά.

- Συστήνονται δύο (2) προσωποπαγείς θέσεις Διοικη-
τικού Προσωπικού, ΔΕ λόγω της μετατροπής των συμ-
βάσεων προσωπικού ΑΜΕΑ (2 άτομα) από Ορισμένου 
σε αορίστου Χρόνου (204/2018 απόφασης του Μονο-
μελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λαμία, 11 Απριλίου 2019

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Τμήματος Μητρώου

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΤΡΩΤΣΟΥ

Ι

     Αριθμ. 60/16/3.4.2019 (4)
Διορθώσεις και μικρής κλίμακας αλλαγές των 

εγκεκριμένων με την απόφαση των Υπουργού 

και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλο-

ντος και Ενέργειας 15649/31.9.2016 (ΦΕΚ 923/ 

Β’/5.4.2016) Τεχνικών Προδιαγραφών Μελετών 

Κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού 

Κτηματολογίου στο υπόλοιπο της χώρας

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5 Α΄) και ειδικό-

τερα το άρθρο 40 παρ. 7.
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2. Τις διατάξεις του ν. 2308/1995 (ΦΕΚ 114 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 16 του ν. 4164/2013 (ΦΕΚ 
156 Α΄) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 3 εδάφιο β.

3. Την 15649/31.3.2016 (ΦΕΚ 923/Β΄/5.4.2016) απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας «Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Κανονισμού Προεκτιμώμενων αμοιβών Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. 
μελετών κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στο υπόλοιπο της χώρας».

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη ούτε σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού ούτε σε βάρος του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία 
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», αποφασίζουμε:

Α. Τη διόρθωση των κατωτέρω σημείων της 15649/31.3.2016 (ΦΕΚ 923/Β’/5.4.2016) υπουργικής απόφασης Τε-
χνικών Προδιαγραφών Μελετών Κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στο υπόλοιπο της 
χώρας ως εξής:

1. Ο πίνακας στο Κεφ. 7 «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ» και συγκεκριμένα στην παρ. 7.3.3. «Γε-
ωμετρική ακρίβεια κτηματολογικών διαγραμμάτων» να αντικατασταθεί με τον ορθό πίνακα:

Είδος Ελέγχου Αστικές περιοχές Αγροτικές περιοχές

1.

RMSExy όπως αυτό  προκύπτει από τη σύ-
γκριση σημείων γνωστών συντεταγμένων 
στο έδαφος με τις συντεταγμένες των ίδιων 
σημείων στα κτηματολόγια

RMSEx <= 0,50m,
RMSEy <= 0,50m
RMSExy <= 0/71m

RMSEx <= 1,00m,
RMSEy<= 1,00m
RMSExy< = 1,41m

Είδος Ελέγχου Αστικές περιοχές Αγροτικές περιοχές

διαγράμματα.

2 Απόλυτη Ακρίβεια
Απόλυτη ακρίβεια <= 1,22m 
(RMSExy * 1.73m), 
για επίπεδο εμπιστοσύνης

Απόλυτη ακρίβεια <= 2,45m 
(RMSExy * 1.73 m), 
για επίπεδο εμπιστοσύνης 95%

2. Στο Κεφ. 7 «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ» και συγκεκριμένα η παρ. 7.3.4. «Γεωμετρική Συμ-
βατότητα γεωτεμαχίων»: να αντικατασταθεί με το ορθό:

«Ως Ζ.Σ.Σ. ορίζεται η ζώνη η οποία βρίσκεται μεταξύ του περιγράμματος ενός εσωτερικού και ενός εξωτερικού 
πολυγώνου με πλευρές παράλληλες προς τις πλευρές του γεωτεμαχίου της Κτηματογράφησης, σε απόσταση Uo 
εκατέρωθεν ως εξής:

1 Αστικές περιοχές Uo=0,62μ
2 Αγροτικές περιοχές  Uo=2,0μ »
3. Στο Κεφ. 6 «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ» και ειδικότερα στην παρ. 6.4 με 

τίτλο «Έλεγχος νομιμότητας των κτηματολογικών εγγραφών» να αντικατασταθεί η τελευταία παράγραφος ως εξής: 
«Λεπτομέρειες σε ό,τι αφορά τη διενέργεια του νομικού ελέγχου, το υπόδειγμα του εντύπου του νομικού ελέγχου 
και τη συμπλήρωσή του, τον τρόπο ενημέρωσης των δικαιούχων, καθορίζονται με σχετική οδηγία του φορέα. Ο 
ανάδοχος οφείλει να τηρεί αρχείο των εντύπων των νομικών ελέγχων και να ενημερώνει σχετικά τον φορέα ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ εφόσον του ζητηθεί».

Β. Την αλλαγή μικρής κλίμακας στο Κεφ. 4 «Διαδικασίες συλλογής δηλώσεων του ν. 2308/1995 και εντοπισμού 
ακινήτων» και ειδικότερα στην παρ. 4.2 με τίτλο «Έγγραφα συνυποβαλλόμενα με τη δήλωση» να απαλειφθεί ο χρό-
νος σύνταξης των ενόρκων βεβαιώσεων που προσκομίζονται ως αποδεικτικά χρησικτησίας έγγραφα και αντί της 
τελευταίας περίπτωσης «Ένορκες βεβαιώσεις με το ως άνω περιεχόμενο, οι οποίες έχουν συνταχθεί σε ανύποπτο από 
την έναρξη της διαδικασίας κτηματογράφησης χρόνο» να τεθεί «Ένορκες βεβαιώσεις με το ως άνω περιεχόμενο».

  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος

BΥΡΩΝΑΣ ΝΑΚΟΣ   
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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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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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