
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αντιστοίχιση θέσεων ευθύνης KτΠ Α.Ε..

2 Τροποποίηση της αριθμ. 78939+77330+71923/
21-10-2015 απόφασης περί σύστασης πέντε (5) 
προσωρινών προσωποπαγών θέσεων εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στο ΝΠΔΔ 
«ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
(Κ.Α.Π.Η.) Δήμου Θεσσαλονίκης», σε εφαρμογή 
των αριθμ. 2033/2014 και 2260/2014 τελεσίδικων 
αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθη-
νών (ΦΕΚ 2335/τ.Β΄/30-10-2015 και ΦΕΚ 2676/τ.
Β΄/29-8-2016 περί διόρθωσης σφάλματος).

3 Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων στους εκλεγμέ-
νους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Στερε-
άς Ελλάδας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ./26571 (1)
Αντιστοίχιση θέσεων ευθύνης KτΠ Α.Ε..

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 16 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄/2015) 

«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο-
λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρ-
μογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και δι-
αρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

β. Του Ν. 3429/2005 Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργα-
νισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο) (ΦΕΚ 314/Α΄/2005), όπως ισχύει.

γ. Του Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών», όπως 
τροποποιημένος και συμπληρωμένος ισχύει. (ΦΕΚ 144/
Α΄/1920).

δ. Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις 
(ΦΕΚ 112/Α΄/2010).

στ) Του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄/2005).

2. Την αριθμ. ΔΙΔΚ/ΚτΠ/οικ.21588/4-11-2011 απόφα-
ση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Κανονισμός της Ανώ-
νυμης Εταιρείας ‘’Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.’’» (ΦΕΚ 
2541/Β΄/2011 και 2783/Β΄/2011 Διόρθωση Σφάλματος), 
όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΙΔΚ/ΚτΠ/οικ.35181/
11-11-2015 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του 
Υφυπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΦΕΚ 
2532/Β΄/2015)».

3. Την απόφαση Υ21 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Χριστόφορο Βερναρδάκη (ΦΕΚ 2144/
Β΄/6-10-2015).

4. Το αριθμ. πρωτ. ΔΟΑ/Φ.20/οικ.10714/12-4-2016 έγ-
γραφο της Δ/νσης Οργανωτικών Μεταρρυθμίσεων της 
Υπηρεσίας μας.

5. Το αριθμ. πρωτ. 2/32351/ΔΕΠ/22-6-2016 έγγραφο 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου 
Οικονομικών, από το οποίο προκύπτει ότι δεν προκα-
λείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

6. Το από 21-4-2016 υπηρεσιακό σημείωμα του Προ-
ϊσταμένου της Δ/νσης Οργανωτικών Μεταρρυθμίσεων 
του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης (τέως Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμι-
σης και Ηλεκτρονικής Ανασυγκρότησης), αποφασίζουμε:

Αντιστοιχίζουμε, από 1-1-2016, τις θέσεις ευθύνης της 
εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», σύμφωνα με 
τον οργανισμό της, με τις θέσεις ευθύνης του Δημοσίου, 
όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 16 του 
Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄/16-12-2015), ως εξής:

Η θέση του επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας της 
ΚΤΠ Α.Ε. αντιστοιχεί με τη θέση του Προϊσταμένου 
Τμήματος της περ. αζ) της παρ. 1 του άρθρου 16 του 
Ν. 4354/2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2016 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Αριθμ. 65076+30948+26355 (2)
Τροποποίηση της αριθμ. 78939+77330+71923/

21-10-2015 απόφασης περί σύστασης πέντε 

(5) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων εργα-

σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στο 

ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙ-

ΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η.) Δήμου Θεσσαλονίκης», σε 

εφαρμογή των αριθμ. 2033/2014 και 2260/2014 

τελεσίδικων αποφάσεων του Μονομελούς Πρω-

τοδικείου Αθηνών (ΦΕΚ 2335/τ.Β΄/30-10-2015 και 

ΦΕΚ 2676/τ.Β΄/29-8-2016 περί διόρθωσης σφάλ-

ματος).

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 1 και 280 του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) 

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

2. Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 101 του Ν. 3584/2007 
(ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστα-
σης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3068/2002 (ΦΕΚ 
274/Α΄/14-11-2002) «Συμμόρφωση της Διοίκησης σε 
δικαστικές αποφάσεις και λοιπές διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 
98 Α΄) για τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι 
κανονιστικές διοικητικές πράξεις».

5. Του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α΄/
14-1-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Εσωτερικών» και την πράξη 4 της 6ης-2-
2015 περί αποδοχής παραιτήσεων των Γενικών Γραμ-
ματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας 
(ΦΕΚ 24/τ.Α΄/6-2-2015).

6. Του Π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235 Α΄/27-12-2010) «Οργα-
νισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θρά-
κης».

7. Την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνε-
δρίου της 3ης συνεδρίασης της 17ης Φεβρουαρίου 2010.

8. Την αριθμ. 2033/2014 τελεσίδικη απόφαση του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ερ-
γατικών Διαφορών) με την οποία αναγνωρίζεται ότι οι 
συμβάσεις που συνδέουν κάθε μία από τις ενάγουσες 
(1. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ, 2. ΣΤΥΛΙΑΝΗ 
ΔΟΣΠΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 3. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΔΑΜΙΔΟΥ 
ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ) με το εναγόμενο ΝΠΔΔ με την επωνυ-
μία «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
(Κ.Α.Π.Η.) ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», ως καθολικού δι-
αδόχου του πρώην ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η.) Ε΄ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ-
ΚΗΣ», αποτελούν μια ενιαία σύμβαση εξαρτημένης ερ-
γασίας αορίστου χρόνου και υποχρεώνει το εναγόμενο 
να απασχολεί τις ενάγουσες στη θέση, την ειδικότητα 

και με τις αντιστοιχούσες στην υπηρεσιακή τους έντα-
ξη αποδοχές, λαμβανομένων υπόψη και των λοιπών 
τυπικών τους προσόντων.

9. Το αριθμ. 9298/2015 πιστοποιητικό του Πρωτοδικεί-
ου Αθηνών (Τμήμα Πολιτικών Ενδίκων Μέσων) σύμφω-
να με το οποίο δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο (τακτικό ή 
έκτακτο) από οποιονδήποτε κατά της αριθμ. 2033/2014 
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών από 
τη δημοσίευσή τους έως και τις 30-8-2015.

10. Την αριθμ. 2260/2014 τελεσίδικη απόφαση του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ερ-
γατικών Διαφορών) με την οποία αναγνωρίζεται ότι οι 
συμβάσεις που συνδέουν κάθε μία από τις ενάγουσες (1. 
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΕΚΚΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 2. ΣΟΦΙΑ ΣΕΡΓΕΤΖΗ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ) με το εναγόμενο ΝΠΔΔ με την επωνυ-
μία «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
(Κ.Α.Π.Η.) ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», ως καθολικού δι-
αδόχου του πρώην ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η.) Α΄ ΔΗ-
ΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», 
αποτελούν μια ενιαία σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 
αορίστου χρόνου και υποχρεώνει το εναγόμενο να απα-
σχολεί τις ενάγουσες στη θέση, την ειδικότητα και με 
τις αντιστοιχούσες στην υπηρεσιακή τους ένταξη απο-
δοχές, λαμβανομένων υπόψη και των λοιπών τυπικών 
τους προσόντων.

11. Το αριθμ. 9299/2015 πιστοποιητικό του Πρω-
τοδικείου Αθηνών (Τμήμα Πολιτικών Ενδίκων Μέ-
σων) σύμφωνα με το οποίο δεν έχει ασκηθεί ένδικο 
μέσο (τακτικό ή έκτακτο) από οποιονδήποτε κατά της 
αριθμ. 2260/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτο-
δικείου Αθηνών από τη δημοσίευσή τους έως και τις
30-8-2015.

12. Την αριθμ. 95/2015 απόφαση του διοικητικού 
συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣ-
ΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η.) Δήμου Θεσσαλονί-
κης», σε ορθή επανάληψη, με την οποία συστήνονται 
πέντε (5) προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις με σχέ-
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο 
Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕ-
ΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η.) Δήμου Θεσσαλονίκης», σε εφαρμογή των 
αριθμ. 2033/2014 και 2260/2014 τελεσίδικων αποφάσε-
ων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Ειδικότερα, συστήνονται τρείς (3) προσωρινές προ-
σωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου αορίστου χρόνου, στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙ-
ΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η.) Δήμου 
Θεσσαλονίκης», σε εφαρμογή της αριθμ. 2033/2014 
τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών για την ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ, 
ειδικότητας ΤΕ Νοσηλεύτριας, ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΟΣΠΡΑ ΤΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ειδικότητας ΔΕ Οικογενειακών Βοηθών, 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, ειδικότητας ΔΕ 
Βοηθών Νοσηλευτών.

Επιπλέον, συστήνονται δύο (2) προσωρινές προσω-
ποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου, στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η.) Δήμου Θεσσα-
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λονίκης», σε εφαρμογή της αριθμ. 2260/2014 τελεσίδι-
κης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 
για την ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΕΚΚΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ειδικότητας 
ΔΕ Οικογενειακών Βοηθών και ΣΟΦΙΑ ΣΕΡΓΕΤΖΗ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΚΛΗ, ΔΕ Οικογενειακών Βοηθών.

13. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ 
«ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.
Π.Η.) Δήμου Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 1045/τ.Β΄/4-6-2015) 
στον οποίο περιλαμβάνονται οι ανωτέρω προσωρινές 
προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.).

14. Την αριθμ. 33357/26-5-2016 απόφασή μας, περί 
διόρθωσης σφάλματος στο ΦΕΚ 1045/τ.Β΄/4-6-2015 στο 
οποίο δημοσιεύθηκε η αριθμ. 28469+120735/19-5-2015 
απόφασή μας, περί έγκρισης του Οργανισμού Εσωτε-
ρικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η.) ΔΗ-
ΜΟΥ Θεσσαλονίκης», με το οποίο διορθώθηκε στο άρ-
θρο 8 «ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΑΧ» από το εσφαλμένο 
«ΔΕ Οικογενειακών Βοηθών» στο ορθό «ΥΕ Οικογενεια-
κών Βοηθών» (ΦΕΚ 1785/τ.Β΄/17-6-2016).

15. Την αριθμ. 78939+77330+71923+21-10-2015 από-
φασή μας, περί σύστασης πέντε (5) προσωρινών προσω-
ποπαγών θέσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου, στο ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η.) Δήμου Θεσσαλονίκης», σε 
εφαρμογή των αριθμ. 2033/2014 και 2260/2014 τελε-
σίδικων αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών (ΦΕΚ 2335/τ.Β΄/30-10-2015).

16. Την αριθμ. οικ. 55172/4-8-2016 απόφασή μας περί 
διόρθωσης σφάλματος στο ΦΕΚ 2335/τ.Β΄/30-10-2015 
στο οποίο δημοσιεύθηκε η αριθμ. 78939+77330+71923+
21-10-2015 απόφασή μας, περί σύστασης πέντε (5) προ-
σωρινών προσωποπαγών θέσεων εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου, στο ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙ-
ΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η.) Δήμου 
Θεσσαλονίκης», σε εφαρμογή των αριθμ. 2033/2014 και 
2260/2014 τελεσίδικων αποφάσεων του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών, από το εσφαλμένο «92/2015 σε 
ορθή επανάληψη» στο ορθό «95/2015 σε ορθή επανά-
ληψη» (ΦΕΚ 2676/τ.Β΄/29-8-2016).

17. Την αριθμ. 1671/6-10-2015 βεβαίωση πίστωσης 
του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩ-
ΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η.) Δήμου Θεσσαλονίκης».

18. Το αριθμ. 8767/1-4-2016 έγγραφο του Τμήματος 
Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προς την Υπη-
ρεσία μας, σύμφωνα με το οποίο καλείται η Υπηρεσία 
μας να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις, καθόσον η 
ειδικότητα των Οικογενειακών Βοηθών, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 25 του Π.δ. 37α/1987 (ΦΕΚ 11/Α΄) 
δεν ανήκει στην ΔΕ αλλά στην ΥΕ κατηγορία.

19. Το αριθμ. 12431/22-4-2016 έγγραφο του Τμήματος 
Προσωπικού Ιδιωτικού δικαίου του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, περί αιτήματος 
έκδοσης απόφασης κατανομής στη Διεύθυνση Προ-
γραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 
του ιδίου Υπουργείου.

20. Το αριθμ. 1701/15-9-2016 έγγραφο του ΝΠΔΔ «ΚΕ-
ΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η.) 
ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», σύμφωνα με το οποίο διαβι-
βάστηκε στην Υπηρεσία μας η αριθμ. 103/2016 απόφα-
ση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η.) ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», περί 
τροποποίησης της αριθμ. 95/2015 σε ορθή επανάληψη 
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί σύστασης 
προσωρινών προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ΙΔΑΧ σε συμμόρφω-
ση των αριθμ. 2033/2014 και 2260/2014 τελεσίδικων 
αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, 
με αριθμ. πρωτ. στην Υπηρεσία μας 65076/20-9-2016.

21. Την ανάγκη τροποποίησης της αριθμ. 78939+
77330+71923+21-10-2015 απόφασή μας, περί σύστασης 
πέντε (5) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στο ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η.) Δή-
μου Θεσσαλονίκης», σε εφαρμογή των αριθμ. 2033/2014 
και 2260/2014 τελεσίδικων αποφάσεων του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών (ΦΕΚ 2335/τ.Β΄/30-10-2015 και 
ΦΕΚ 2676/τ.Β΄/29-8-2016), αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. 78939+77330+71923+
21-10-2015 απόφασή μας, περί σύστασης πέντε (5) προ-
σωρινών προσωποπαγών θέσεων εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου, στο ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙ-
ΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η.) Δήμου 
Θεσσαλονίκης», σε εφαρμογή των αριθμ. 2033/2014 και 
2260/2014 τελεσίδικων αποφάσεων του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών (ΦΕΚ 2335/τ.Β΄/30-10-2015) όπως 
διορθώθηκε μεταγενέστερα (ΦΕΚ 2676/τ.Β΄/29-8-2016), 
ως εξής:

Διορθώνεται η κατηγορία Οικογενειακών Βοηθών από 
ΔΕ σε ΥΕ.

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ - 
ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη στον 
προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣ-
ΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η.) Δήμου Θεσσαλονίκης».

Κατά τα λοιπά η αριθμ. 78939+77330+71923+
21-10-2015 απόφασή μας, περί σύστασης πέντε (5) προ-
σωρινών προσωποπαγών θέσεων εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου, στο ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙ-
ΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η.) Δήμου 
Θεσσαλονίκης», σε εφαρμογή των αριθμ. 2033/2014 και 
2260/2014 τελεσίδικων αποφάσεων του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών (ΦΕΚ 2335/τ.Β΄/30-10-2015), όπως
διορθώθηκε μεταγενέστερα (ΦΕΚ 2676/τ.Β΄/29-8-2016), 
ισχύει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 20 Οκτωβρίου 2016 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ
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Αριθμ. οικ.161836/2629 (3)
Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων στους εκλεγ-

μένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Στε-

ρεάς Ελλάδας.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1.- Τις διατάξεις των άρθρων 3, 113, 114, 159, 160, 161, 

186, και 282 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν.

2.- Τις διατάξεις του Π.δ. 148/2010 «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ Α΄ 241), όπως ισχύει.

4.- Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2690/1999 «Κύ-
ρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες δια-
τάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45), όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα 
και ισχύει.

5.- Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 
Α΄ 131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνή-
σεως και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε μέχρι 
σήμερα και ισχύει.

6.- Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 
Α΄ 112) - «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοι-
κητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
’’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 
σήμερα.

7.- Την αριθμ. 22/2014 απόφαση του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Λαμίας, με την οποία ανακηρύχθηκαν ο 
Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες και οι Περιφε-
ρειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
για την περίοδο 2014-2019.

8.- Την με αριθμ. πρωτ. 4237/106589/22-6-2016 από-
φαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας με την οποία διαπιστώ-
θηκε ότι ο Ευάγγελος Κατσαγούνος του Γεωργίου, νομί-
μως εκλέχθηκε Αντιπεριφεφερειάρχης της Περιφερεια-
κής Ενότητας (Π.Ε.) Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο από-
σπασμα του πρακτικού εκλογής και ότι ακολουθήθηκε 
η προβλεπόμενη από τις διατάξεις των άρθρων 161 και 
162 του Ν. 3852/2010, διαδικασία.

9.- Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών για την 
εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας και την αρτιότερη εξυπηρέτηση των 
πολιτών, στον τόπο κατοικίας τους.

10.- Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προ-
ϋπολογισμού του κράτους ή της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, αποφασίζουμε:

Α. Αναθέτουμε στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφε-
ρειάρχες, σύμφωνα με τον Οργανισμό της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας (Π.δ. 148/2010), την άσκηση των πα-
ρακάτω αρμοδιοτήτων:

1) Στην Αντιπεριφερειάρχη Π. Ε. Βοιωτίας Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, Φανή Παπαθωμά του Γεωργίου, την 
άσκηση των αρμοδιοτήτων, που αφορούν τις κάτωθι 
υπηρεσίες της Π. Ε. Βοιωτίας:

α. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (άρθρο 7)
β. Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-

νησης (άρθρο 9) για την περιοχή χωρικής της αρμοδι-
ότητας.

γ. Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού (άρθρο 13)
δ. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 

(άρθρο 17).
ε. Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών 

Πόρων (άρθρο 19) για την περιοχή χωρικής της αρμο-
διότητας.

στ. Διεύθυνση Ανάπτυξης (άρθρο 21).
ζ. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών (άρθρο 

23), εξαιρουμένης της αρμοδιότητας που αφορά ζητή-
ματα σχετικά με την κυκλοφορία δημόσιας χρήσης επι-
βατικών οχημάτων, εκ των αρμοδιοτήτων του Τμήματος 
Αδειών Κυκλοφορίας της παρ. 2α του άρθρου 23.

η. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρι-
μνας (άρθρο 27).

θ. Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας (άρθρο 
5, παρ. 3δ).

ι. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 29, παρ. 2α).
ια. Γραφείο ΠΑΜ-ΠΣΕΑ (άρθρο 31, παρ. 2).
2) Στον Αντιπεριφερειάρχη Π. Ε. Εύβοιας Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας, Φάνη Σπανό του Χρήστου, την άσκηση 
των αρμοδιοτήτων, που αφορούν τις κάτωθι υπηρεσίες 
της Π. Ε. Εύβοιας:

α. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (άρθρο 7)
β. Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-

νησης (άρθρο 9) για την περιοχή χωρικής του αρμοδι-
ότητας.

γ. Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού (άρθρο 13)
δ. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 

(άρθρο 17).
ε. Διεύθυνση Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πό-

ρων (άρθρο 19) για την περιοχή χωρικής του αρμοδι-
ότητας.

στ. Διεύθυνση Ανάπτυξης (άρθρο 21).
ζ. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών (άρθρο 

23), εξαιρουμένης της αρμοδιότητας που αφορά ζητή-
ματα σχετικά με την κυκλοφορία δημόσιας χρήσης επι-
βατικών οχημάτων, εκ των αρμοδιοτήτων του Τμήματος 
Αδειών Κυκλοφορίας της παρ. 2α του άρθρου 23.

η. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρι-
μνας (άρθρο 27).

θ. Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας (άρθρο 
5, παρ. 3δ).

ι. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 29, παρ. 2β).
ια. Γραφείο ΠΑΜ-ΠΣΕΑ (άρθρο 31, παρ. 2).
3) Στον Αντιπεριφερειάρχη Π. Ε. Ευρυτανίας Περιφέ-

ρειας Στερεάς Ελλάδας, Αριστείδη Τασιό του Δημητρίου, 
την άσκηση των αρμοδιοτήτων, που αφορούν τις κάτωθι 
υπηρεσίες της Π. Ε. Ευρυτανίας:

α. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (άρθρο 7)
β. Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-

νησης (άρθρο 9) για την περιοχή χωρικής του αρμοδι-
ότητας.

γ. Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού (άρθρο 13)
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δ. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
(άρθρο 17).

ε. Διεύθυνση Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πό-
ρων (άρθρο 19) για την περιοχή χωρικής του αρμοδι-
ότητας.

στ. Διεύθυνση Ανάπτυξης (άρθρο 21).
ζ. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών (άρθρο 

23), εξαιρουμένης της αρμοδιότητας που αφορά ζητή-
ματα σχετικά με την κυκλοφορία δημόσιας χρήσης επι-
βατικών οχημάτων, εκ των αρμοδιοτήτων του Τμήματος 
Αδειών Κυκλοφορίας της παρ. 2α του άρθρου 23.

η. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρι-
μνας (άρθρο 27).

θ. Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας (άρθρο 
5, παρ. 3δ).

ι. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 29, παρ. 2γ).
ια. Γραφείο ΠΑΜ-ΠΣΕΑ (άρθρο 31, παρ. 2).
4) Στον Αντιπεριφερειάρχη Π. Ε. Φθιώτιδας Περιφέρει-

ας Στερεάς Ελλάδας, Ευθύμιο Καραΐσκο του Κωνσταντί-
νου, την άσκηση των αρμοδιοτήτων, που αφορούν τις 
κάτωθι υπηρεσίες της Π. Ε. Φθιώτιδας:

α. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (άρθρο 7)
β. Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-

νησης (άρθρο 9) για την περιοχή χωρικής του αρμοδι-
ότητας.

γ. Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού (άρθρο 13)
δ. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 

(άρθρο 17).
ε. Διεύθυνση Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πό-

ρων (άρθρο 19) για την περιοχή χωρικής του αρμοδι-
ότητας.

στ. Διεύθυνση Ανάπτυξης (άρθρο 21).
ζ. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών (άρθρο 

23), εξαιρουμένης της αρμοδιότητας που αφορά ζητή-
ματα σχετικά με την κυκλοφορία δημόσιας χρήσης επι-
βατικών οχημάτων, εκ των αρμοδιοτήτων του Τμήματος 
Αδειών Κυκλοφορίας της παρ. 2α του άρθρου 23.

η. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρι-
μνας (άρθρο 27).

θ. Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας (άρθρο 
5, παρ. 3δ).

ι. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 29, παρ. 2δ).
ια. Γραφείο ΠΑΜ-ΠΣΕΑ Π.Ε. (άρθρο 31, παρ. 2).
5) Στον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας, Ευάγγελο Κατσαγούνο του Γεωργίου, 
την άσκηση αρμοδιοτήτων, που αφορούν τις κάτωθι 
υπηρεσίες της Π. Ε. Φωκίδας:

α. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (άρθρο 7)
β. Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-

νησης (άρθρο 9) για την περιοχή χωρικής του αρμοδι-
ότητας.

γ. Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού (άρθρο 13)
δ. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 

(άρθρο 17).
ε. Διεύθυνση Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πό-

ρων (άρθρο 19) για την περιοχή χωρικής του αρμοδι-
ότητας.

στ. Διεύθυνση Ανάπτυξης (άρθρο 21), εξαιρουμένων 

των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης, 
Παιδείας και Απασχόλησης (άρθρο 21, παρ. 4δ).

ζ. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρι-
μνας (άρθρο 27).

η. Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας (άρθρο 
5, παρ. 3δ).

θ. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 29, παρ. 2ε).
ι. Γραφείο ΠΑΜ-ΠΣΕΑ (άρθρο 31, παρ. 2).
Β. Επιπρόσθετα, μεταβιβάζουμε στους Αντιπεριφερει-

άρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων Βοιωτίας, Εύβοιας, 
Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας, την άσκηση των 
ακόλουθων συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων, που αφο-
ρούν αποκλειστικά στην Περιφερειακή τους Ενότητα:

α. Εκπροσώπηση της Περιφέρειας δικαστικώς και εξω-
δίκως σε ζητήματα που αφορούν στην Περιφερειακή του 
Ενότητα, ανεξαρτήτως της έδρας του δικαστηρίου που 
εκδικάζει την συγκεκριμένη υπόθεση.

β. Υπογραφή χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής των 
πάσης φύσεως δαπανών, μισθοδοσίας κ.λπ., μετά την έκ-
δοση της κανονιστικής πράξης της παρ. 12 του άρθρου 
268 του Ν. 3852/2010.

γ. Υπογραφή συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπη-
ρεσιών, εκτιμώμενης αξίας μέχρι του ορίου του συνοπτι-
κού διαγωνισμού, όπως αυτό ορίζεται από την εκάστοτε 
ισχύουσα νομοθεσία.

δ. Υπογραφή καταστάσεων πληρωμής δαπανών και 
διαβίβαση αυτών στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγ-
χου ή στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

ε. Τοποθετήσεις υπαλλήλων σε οργανικές μονάδες της 
Περιφερειακής Ενότητας.

στ. Μετακινήσεις υπαλλήλων σε θέση άλλης Γενικής 
Διεύθυνσης εντός της Περιφερειακής Ενότητας και Προ-
ϊσταμένων εντός της Περιφερειακής Ενότητας.

ζ. Συγκρότηση Επιτροπών της Περιφερειακής τους 
Ενότητας, των οποίων η συγκρότηση δεν έχει ανατεθεί 
εκ του νόμου σε άλλο όργανο.

η. Έκδοση ανακοινώσεων, αποφάσεων πρόσληψης 
και υπογραφή συμβάσεων εποχικού προσωπικού με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
και μίσθωσης έργου, της Περιφερειακής τους Ενότητας.

θ. Αυτοδίκαια θέση σε αργία λόγω επιβολής ποινής 
οριστικής παύσης, υπαλλήλων χωρικής τους αρμοδι-
ότητας.

ι. Αποφάσεις διορισμών, λύσης υπαλληλικής σχέσης, 
μετατάξεων, μονιμοποίησης, πρωτόκολλα ορκωμοσίας, 
κ.λπ. χωρικής αρμοδιότητας.

ια. Αρμοδιότητες των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοι-
κήσεων χωρικής αρμοδιότητας τους (άρθρο 283 παρ. 
3), όπως είχαν ορισθεί και ασκούνταν με διατάξεις τυ-
πικών νόμων και κανονιστικών πράξεων και οι οποίες 
δεν έχουν απονεμηθεί σύμφωνα με το άρθρο 186 Ν. 
3852/2010 στις Περιφέρειες, ούτε έχουν μεταβιβαστεί 
στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στους Δήμους (άρ-
θρο 44 του Π.δ. 133/2010), καθώς και αρμοδιότητες που 
προκύπτουν από ειδικές διατάξεις.

ιβ. Βεβαίωση με σχετική πράξη, της εκτέλεσης της με-
ταφοράς των μαθητών δημόσιων σχολείων για τις με-
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ταφορές που πραγματοποιούνται από την έναρξη του 
σχολικού έτους μέχρι τη σύναψη της οικείας σύμβασης 
μεταφοράς.

Από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως, παύει να ισχύει κάθε αντίθετη 
με την παρούσα απόφαση, κατά το μέρος που αντίκειται 
στις διατάξεις της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Λαμία, 13 Οκτωβρίου 2016 

Ο Περιφερειάρχης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το 
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

E     

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  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
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