
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ 127895/Δ1/
13-8-2019 (ΦΕΚ 3256/Β΄) υπουργικής απόφασης 
«Καθορισμός ομάδων σχολικών μονάδων Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες ασκούν καθή-
κοντα μέλη ΕΕΠ του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων».

2 Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση στον 
(ον) FLORJAN (επ) ZHUBI του AVDIL και της RAZIE.

3 Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου στον Δήμο Σερ-
βίων.

4 Τροποποίηση της 45/15-4-2011 απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας περί συγχώνευ-
σης Σχολικών Επιτροπών και σύστασης νέου Ν.Π. 
με την επωνυμία: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑ-
ΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΣΗΤΕΙΑΣ» (Φ.Ε.Κ. 813/τ.Β΄/10-5-2011).

5 Τροποποίηση της αριθμ. 46/15-4-2011 απόφασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας περί συγχώ-
νευσης Σχολικών Επιτροπών και σύσταση νέου 
Ν.Π. με την επωνυμία : «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟ-
ΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗ-
ΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ» (Φ.Ε.Κ. 813/τ.Β΄/10-5-2011).

6 Έγκριση Κυκλοφοριακής Ρύθμισης, που αφορά σε 
παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης οχήμα-
τος ΑΜΕΑ, επί της οδού Κεφαλληνίας, σύμφωνα 
με την αριθμ. 55/2019 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Πατρέων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 176643/Δ1 (1)
   Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ 127895/Δ1/
13-8-2019 (ΦΕΚ 3256/Β΄) υπουργικής απόφασης 
«Καθορισμός ομάδων σχολικών μονάδων Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες ασκούν καθή-
κοντα μέλη ΕΕΠ του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων».

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. της παρ. 1β του άρθρου 17 του ν. 3699/2008 (Α΄ 

199) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία 
ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», όπως προστέθηκε 
με την παρ. 6 του άρθρου 70 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,

1.2. του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109) «Οργάνωση και λειτουρ-
γία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων»,

1.3. του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, 
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορι-
σμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,

1.4. του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπρο-
έδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Την με αριθ. πρωτ. 6631/Υ1/20-7-2019 (τ.Β΄ 3009) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία 
Ζαχαράκη»

3. Την με αριθ. πρωτ. 122795/Γ1/30-7-2019 (ΦΕΚ 523/
τ. ΥΟΔΔ/5-8-2019) απόφαση του Πρωθυπουργού και 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση 
καθηκόντων Γενικής Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

4. Την με αριθ. πρωτ. 142628/ΓΔ4/30-08-2017 (Β΄3032) 
υπουργική απόφαση «Καθήκοντα και αρμοδιότητες των 
κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουρ-
γών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης».

5. Την με αριθ. πρωτ. 3638/5-07-2019 (ΑΔΑ: 
9648465ΧΙ8-4ΔΡ) απόφαση ένταξης της Πράξης «ΕΝΙ-
ΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, 
2019-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5047065 στο Επιχειρησια-
κό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκ-
παίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» του ΕΣΠΑ 
2014-2020, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελλη-
νικό Δημόσιο.

6. Την με αριθ. πρωτ. 127895/Δ1/13-8-2019 (ΦΕΚ 
3256/Β) υπουργική απόφαση «Καθορισμός ομάδων 
σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις 
οποίες ασκούν καθήκοντα μέλη ΕΕΠ του κλάδου ΠΕ23 
Ψυχολόγων»

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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7. Την με αριθ. πρωτ. Φ.16.1/6386/28-6-2019 εισήγηση 
του Περιφερειακού Διευθυντή Π.Ε. και Δ.Ε. Ανατ. Μακε-
δονίας - Θράκης.

8. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του τακτικού προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ. σύμφωνα με 
την αριθ. Φ.1/Γ/483/150773/Β1/27-09-2019 εισήγηση της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την με αριθ. πρωτ. 127895/Δ1/
13-8-2019 (ΦΕΚ 3256/Β΄) υπουργική απόφαση «Καθο-
ρισμός ομάδων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης στις οποίες ασκούν καθήκοντα μέλη ΕΕΠ του 
κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων» ως εξής:

Η ομάδα 6 του Παραρτήματος Α διαγράφεται:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ

ΟΜΑΔΑ 6

9420279 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

9420070 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

9420072 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

9420007 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

9420115 ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΠΩΝ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 12 Νοεμβρίου 2019

Η Υφυπουργός
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Ι

(2)
    Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση στον 

(ον) FLORJAN (επ) ZHUBI του AVDIL και της RAZIE.

  Με την 54/08-10-2019 Καταλογιστική Πράξη του Προϊ-
σταμένου του Β΄ Τελωνείου Αερολιμένα Μακεδονία, επε-
βλήθη για διαπραχθείσα τελωνειακή παράβαση / λαθρε-
μπορία κατά τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 119Α 
παρ. 2, 142 παρ. 2 και 155 παρ. 2ζ΄ του ν. 2960/2001 (Εθνι-
κός Τελωνειακός Κώδικας) σε βάρος του ον) FLORJAN 
(επ) ZHUBI του AVDIL και της RAZIE, γεν. 26/07/1999 
στην Αλβανία, κατόχου του με αριθ. ΒΙ8613447/
17-02-2015 διαβατηρίου αρχών Αλβανίας, κατοίκου Καλ-
λιθέας Κασσανδρείας Χαλκιδικής, και ήδη αγνώστου δι-
αμονής σύμφωνα με τις οικίες βεβαιώσεις των αρμοδίων 
αρχών, πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 
3008/12/612-ζ΄/18-02-2019 έγγραφο υποβολής δι-
κογραφίας του Αστυνομικού Τμήματος Μουδανιών 
προς την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Χαλκιδικής, την 
11-01-2019 και ώρα 09:50΄ κατόπιν αξιοποίησης - δι-
ερεύνησης πληροφοριών από το γραφείο Ασφάλειας 
της Υπηρεσίας τους διενεργήθηκε νομότυπη κατ' οίκον 
έρευνα, παρουσία Δικαστικού Λειτουργού, στην οικία 
του ανωτέρω στην Καλλιθέα Χαλκιδικής κατά την οποία 
ανευρέθηκαν, μεταξύ άλλων και μία συσκευασία καπνού 

συνολικού μικτού βάρους -466- γραμμαρίων μετά του 
χάρτινου περιτυλίγματος του για τον οποίο δεν είχαν 
καταβληθεί οι αναλογούντες φόροι-δασμοί.

Σύμφωνα με την από 16/01/2019 Έκθεση Προσδιο-
ρισμού Δασμών και Φόρων Καπνού του Τελωνείου Ν. 
Μουδανιών οι αναλογούντες στην κατασχεθείσα ποσό-
τητα καπνικών (καπνός) δασμοί, Ε.ΦΚ. και λοιποί φόροι 
ανέρχονται στο ποσό των εκατόν δέκα ευρώ και πενήντα 
εννέα λεπτών (110,59€).

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι, ο (ον) FLORJAN (επ) 
ZHUBI του AVDIL και της RAZIE υπέπεσε σε τελωνειακή 
παράβαση κατά τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 119 
παρ. 2, 142 παρ. 2 και 155 παρ. 2ζ΄ του ν. 2960/2001 ΕΤΚ, 
που επισύρει πολλαπλούν τέλος/πρόστιμο σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο αρθ. 150 ν. 2960/01 Ε.Τ.Κ, αφού κατε-
λήφθη να κατέχει είδος υποκείμενο σε δασμούς, Ε.Φ.Κ 
και λοιπές επιβαρύνσεις (καπνικά), χωρίς άδεια Τελωνει-
ακής Αρχής και χωρίς την καταβολή των αναλογουσών 
δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, με αποτέλεσμα την 
αποστέρηση του Ελληνικού Δημοσίου από αυτές.

Το ανωτέρω επιβληθέν ποσόν επιβαρύνεται κατά την 
είσπραξη με το εκάστοτε ισχύον Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. επ' αυτού.

  Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ

Ι

    Αριθμ.: οικ.170830 (3) 
Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου στον Δήμο Σερ-

βίων.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχι-

τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

β) Του π.δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/τ.Α΄/27-12-2010) «Ορ-
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυ-
τικής Μακεδονίας».

γ) Του ν. 344/76 (ΦΕΚ 143/Α΄) «Περί ληξιαρχικών πρά-
ξεων» και ιδίως των άρθρων 1 και 2 αυτού, όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει .

δ) Του ν. 2307/1995 (ΦΕΚ 113/τ.Α΄) «Προσαρμογή νο-
μοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις 
διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

ε) Την αριθ. 13912/15-05-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./26-05-2017) με την 
οποία διορίστηκε Συντονιστής της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας ο Μιχελάκης 
Βασίλειος του Πολυκάρπου.

2. Την αριθ. 127080/57460/21-12-2010 (ΦΕΚ 1984/τ. Β΄) 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλ. Διακυβέρνησης.

3. Το άρθρο 154 του ν. 4600/2019 (ΦΕΚ 43/Α΄/09-03-2019), 
περί σύστασης Δήμου Σερβίων.
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4. Την με αριθ. πρωτ. ΤΑΔΚ οικ. 1147/2017/11-10-2017 
(ΑΔΑ:72ΒΥ465ΧΘ7-ΣΘΡ) εγκύκλιο 27/2017 του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών με θέμα: «Οδηγίες για συγχώνευση 
ληξιαρχείων Δημοτικών Ενοτήτων».

5. Το αριθ. πρωτ. 1225/24-10-2019 έγγραφο του Δήμου 
Σερβίων, περί ορισμού ληξιάρχου στον Δήμο Σερβίων.

6. Την αριθ. 1476/01-11-2019 βεβαίωση πίστωσης της 
Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σερβίων.

7. Την αριθμ. οικ.75532/2-6-2017(ΑΔΑ: 6ΕΥΧΟΡ1Γ-
Λ1Ο) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας περί ορισμού ως 
αναπληρωτή του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, τον Αναπληρωτή 
Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτι-
κών Υποθέσεων, Παπαευθυμίου Νικόλαο του Γρηγορίου, 
αποφασίζουμε:

Την ανάθεση της άσκησης καθηκόντων ληξιάρχου στη 
Ληξιαρχική Περιφέρεια Σερβίων της Δημοτικής Ενότη-
τας Σερβίων και για τις Δημοτικές Ενότητες Σερβίων, 
Καμβουνίων και Λιβαδερού, στην υπάλληλο του Δήμου 
Σερβίων, Ντίνα Φωτεινή του Χρήστου, κλάδου ΔΕ Διοι-
κητικού, με βαθμό Β'.

Για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας ληξιάρχου 
έχει προβλεφθεί πίστωση στον μεταβατικό προϋπολο-
γισμό τετραμήνου του Δήμου Σερβίων για το χρονικό 
διάστημα από 01-11-2019 έως 31-12-2019 στους:

• ΚΑ 02.10.6012.03 «Αμοιβή Ληξιάρχων του Δήμου» 
ποσό χίλια διακόσια πενήντα ευρώ (1.250,00 €) .

• ΚΑ 02.30.6051.01 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπι-
κού δημοσίου δικαίου» ποσό δεκαοκτώ χιλιάδες πεντα-
κοσίων ευρώ (18.500,00 €) .

Ανάλογες πιστώσεις θα προβλέπονται και για τα επό-
μενα έτη στον προϋπολογισμό του Δήμου Σερβίων .

(Αριθμ. βεβ. πίστωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του 
Δήμου Σερβίων: 1476/01-11-2019).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κοζάνη, 12 Νοεμβρίου 2019 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ.α.α
Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Δασών 
και Αγροτικών Υποθέσεων 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ
Ι

    Αριθμ.: 12073 (4)
Τροποποίηση της 45/15-4-2011 απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας περί συγχώνευ-

σης Σχολικών Επιτροπών και σύστασης νέου Ν.Π. 

με την επωνυμία: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑ-

ΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΣΗΤΕΙΑΣ» (Φ.Ε.Κ. 813/τ.Β΄/10-5-2011).

  Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλ-
λικράτης», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του π.δ. 136/2010 (ΦΕΚ 229/Α΄/27-12-2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης», 
όπως ισχύουν.

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

4. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4147/2013 (ΦΕΚ 
98/Α΄/26-4-2013) «Κύρωση της από 31.12.2012 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου "Ρυθμίσεις κατεπειγόντων 
θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημό-
σιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμ-
ματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας" 
και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4623/2019.
6. Την αριθμ. 8440/24-2-2011 απόφαση του Υπουρ-

γού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δι-
ακυβέρνησης (ΦΕΚ 318/Β΄/25-2-2011): «Καθορισμός 
λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οι-
κονομικών θεμάτων αυτών», όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του 
ν. 4325/2015, «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Κατα-
πολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνη-
ση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», όπως το 
τελευταίο προστέθηκε με το άρθρο 24 του Ν. 4368/2016.

8. Την αριθμ. 14026/15-5-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ. 250/ΥΟΔΔ/26-5-2017) περί διο-
ρισμού της Κοζυράκη Μαρίας ως Συντονίστριας της ΑΔΚ.

9. Την αριθμ. 45/15-4-2011 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Σητείας (Φ.Ε.Κ. 813/τ.Β΄/10-5-2011) περί 
συγχώνευσης Σχολικών Επιτροπών και σύσταση νέου 
Ν.Π. με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ».

10. Την αριθμ. 195/9-10-2019 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Σητείας περί τροποποίησης της προανα-
φερθείσας όμοιας.

11. Την αριθμ. πρωτ.: 8032/25-10-2019 βεβαίωση της 
Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Σητείας περί μη πρόκλησης δαπάνης στον 
προϋπολογισμό του έτους 2019 και των επομένων ετών 
του οικείου Δήμου από την παρούσα τροποποίηση, απο-
φασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. 45/15-4-2011 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας περί συγχώνευσης Σχο-
λικών Επιτροπών και σύσταση νέου Ν.Π. με την επωνυ-
μία: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚ-
ΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ» (Φ.Ε.Κ. 813/τ.Β’/10-5-2011), 
ως προς την παρ. 3., αυτής η οποία έχει ως εξής:

3. Διοίκηση
Το Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από διοικητικό 

συμβούλιο που αποτελείται από εννέα (9) μέλη, ως εξής:
Τέσσερις (4) δημοτικούς συμβούλους.
Ένα (1) δημότη.
Δύο (2) διευθυντές/διευθύντριες, εκ των πέντε αρχαι-

ότερων, των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαί-
δευσης.

Μία/ένα (1) εκ των αρχαιότερων νηπιαγωγών,
Μία/ένα (1) εκπρόσωπο της αντίστοιχης ένωσης γονέ-
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ων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων 
ένα (1) εκπρόσωπο των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, 
κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό δυναμικό 
σχολικής μονάδας.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι και ο δημότης θα ορίζονται 
με την αναλογία που προβλέπουν οι διατάξεις της πα-
ραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 4623/2019.

Κατά τις συνεδριάσεις των σχολικών επιτροπών, όταν 
συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη 
σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής 
μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακο-
λουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει 
με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 45/2011 απόφαση του 
Δ.Σ. Σητείας, ως έχει.

Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 8 Νοεμβρίου 2019 

Η Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ

Ι

    Αριθμ.: 12071 (5) 
Τροποποίηση της αριθμ. 46/15-4-2011 απόφα-

σης του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας περί 

συγχώνευσης Σχολικών Επιτροπών και σύσταση 

νέου Ν.Π. με την επωνυμία : «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ» (Φ.Ε.Κ. 813/τ.Β΄/10-5-2011).

  Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλ-
λικράτης», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του π.δ. 136/2010 (ΦΕΚ 229/Α΄/27-12-2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης», 
όπως ισχύουν.

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

4. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4147/2013 (ΦΕΚ 
98/Α΄/26-4-2013) «Κύρωση της από 31.12.2012 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου "Ρυθμίσεις κατεπειγόντων 
θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημό-
σιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμ-
ματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας" 
και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4623/2019.
6. Την αριθμ. 8440/24-2-2011 απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ-

βέρνησης (ΦΕΚ 318/Β/25-2-2011): «Καθορισμός λειτουρ-
γίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών 
θεμάτων αυτών».

7. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του 
ν. 4325/2015, «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Κατα-
πολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνη-
ση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», όπως το 
τελευταίο προστέθηκε με το άρθρο 24 του ν. 4368/2016.

8. Την αριθμ. 14026/15-5-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ. 250/ΥΟΔΔ/26-5-2017) περί διο-
ρισμού της Κοζυράκη Μαρίας ως Συντονίστριας της ΑΔΚ.

9. Την αριθμ. 46/15-4-2011 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Σητείας (Φ.Ε.Κ. 813/τ.Β΄/10-5-2011) περί 
συγχώνευσης Σχολικών Επιτροπών και σύσταση νέου 
Ν.Π. με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ»

10. Την αριθμ. 196/9-10-2019 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Σητείας περί τροποποίησης της προανα-
φερθείσας όμοιας.

11. Την αριθμ πρωτ.: 8031/25-10-2019 βεβαίωση της Προ-
ϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Σητείας περί μη πρόκλησης δαπάνης στον προϋπο-
λογισμό του έτους 2019 και των επομένων ετών του οικείου 
Δήμου από την παρούσα τροποποίηση, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. 46/15-4-2011 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας περί συγχώνευ-
σης Σχολικών Επιτροπών και σύσταση νέου Ν.Π. με την 
επωνυμία: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕ-
ΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ» (Φ.Ε.Κ. 
813/τ.Β'/10-5-2011), ως προς την παρ. 3. αυτής, η οποία 
έχει ως εξής:

3. Διοίκηση.
Το Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από διοικητικό συμ-

βούλιο που αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, ως εξής:
- Πέντε (5) δημοτικούς συμβούλους.
- Δύο δημότες.
- Δύο (2) διευθυντές/διευθύντριες, εκ των πέντε αρ-

χαιοτέρων, των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης .

Μία/ένα (1) εκπρόσωπο της αντίστοιχης ένωσης γονέ-
ων και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων 
ένα (1) εκπρόσωπο των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, 
κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό δυναμικό 
σχολικής μονάδας.

Μία/ένας (1) εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων, 
κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό δυναμικό 
σχολικής μονάδας.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι και οι δημότες θα ορίζονται 
με την αναλογία που προβλέπουν οι διατάξεις της πα-
ραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 4623/2019.

Κατά τις συνεδριάσεις των σχολικών επιτροπών, όταν 
συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη 
σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής 
μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακο-
λουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει 
με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 46/15-4-2011 απόφαση 
του Δ.Σ. Σητείας, ως έχει.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49455Τεύχος B’ 4368/29.11.2019

Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισμού του οικείου Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 8 Νοεμβρίου 2019 

Η Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ

Ι

    Αριθμ.: 255591 (6) 
Έγκριση Κυκλοφοριακής Ρύθμισης, που αφορά 

σε παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης οχή-

ματος ΑΜΕΑ, επί της οδού Κεφαλληνίας, σύμφω-

να με την αριθμ. 55/2019 απόφαση του Δημοτι-

κού Συμβουλίου Πατρέων.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης ισχύουσες δια-

τάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχι-

τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Το π.δ. 139/27.12.2010 «Οργανισμός Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου» (ΦΕΚ 232/Α΄/27.12.2010).

4. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, 
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για τη 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

5. Η με αριθμ. πρωτ. 15870/15.05.2017 (ΦΕΚ 250/
ΥΟΔΔ/26.05.2017) υπουργική απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών και το με αριθμ. πρωτ. 118604/29.05.2017 
έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης της ΑΔ/ΠΔΕΙ περί 
ανάληψης υπηρεσίας του Συντονιστή.

6. Η με αριθμ. 130479/17 (ΦΕΚ 2113/Β΄/2017) από-
φαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με θέμα 
«Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής.....»

7. Το αριθμ. 15109/19.05.2013 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Οργάνωσης και Λειτουργίας OTA του Υπουργείου 
Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών 
οργάνων των OTA που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

8. Το ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 63/Α΄/22.03.2012) «Παροχή 
υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε 
εμπορικά πλοία και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το 
άρθρο 23, με το οποίο αντικαθιστάται το άρθρο 52Α του 
ν. 2696/1999 (Α΄ 57), που αφορά «Μέτρα ρύθμισης οδι-
κής κυκλοφορίας στους χερσαίους χώρους λιμένων».

9. Το ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α΄/29.04.2013) «Ανασυ-
γκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και 
άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 45 περί «κυ-
κλοφοριακών ρυθμίσεων λιμένων».

10. Το ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/23.03.1999) που αφορά 
την κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ).

11. Το ν. 3542/2007 (ΦΕΚ 50/Α΄/02.03.2007) «Τροπο-
ποιήσεις διατάξεων του ΚΟΚ».

12. Τις αριθμ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 απο-
φάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

13. Την αριθμ. 65590/4736/12.06.2013 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία 
ορίστηκε ως Εισηγήτρια Υπηρεσία για την έγκριση απο-
φάσεων συλλογικών οργάνων των OTA που αφορούν 
μέτρα ρύθμισης της οδικής κυκλοφορίας.

14. Την αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/3050/31.07.2013 (ΦΕΚ 2302/
Β΄/16.09.2013) απόφαση του Υπουργού Υπο.Με.Δι. περί 
«Εγκρίσεων Τεχνικών Οδηγιών κυκλοφοριακών παρεμ-
βάσεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους 
σε i) περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και ii) περιοχές 
με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής 
ασφάλειας».

15. Το ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α΄/17.12.2014) «Ρυθμί-
σεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημο-
σίων Έργων και άλλες διατάξεις», άρθρο 48 περί ρυθμί-
σεων θεμάτων οδικής κυκλοφορίας όπως αντικαθιστά 
συνολικά το άρθρο 52 του ν. 2696/1999.

16. Το αριθμ. 44836/05.03.2014 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Οργάνωσης και Λειτουργίας OTA του Υπουργείου 
Εσωτερικών με θέμα «Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 
52 του ΚΟΚ».

17. Το αριθμ. 3042/08.10.2011 έγγραφο της ΔΜΕΟ 
του Υπουργείου Υπο.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα «Κοινοποιήσεις στη 
ΔΜΕΟ, των Κανονιστικών Αποφάσεων των Δημοτικών ή 
Κοινοτικών Συμβουλίων που αφορούν κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις οδών στους Δήμους ή Κοινότητες σύμφωνα με 
το άρθρο 82 του ν. 3463/2006, Κύρωσης Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων».

18. Το αριθμ. 2305/82229/22.07.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9Α-
ΟΡ1Φ-10Θ) έγγραφο διευκρινήσεων - οδηγιών του Γενι-
κού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΠΔΕ και 
Ι, όπως συμπληρώθηκε με το 3487/130690/02.10.2014 
έγγραφο επίσης του Γ.Γ. της ΑΔ/ΠΔΕ&Ι.

19. Την αριθμ. ΔΟΥ/οικ./220/15.01.2015 εγκύκλιος 
της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών του 
Υπο.Με.Δι., (ΑΔΑ:Ω37Χ1-2ΥΑ).

20. Το αριθμ. 221252/18.09.2017 (ΑΔΑ: ΩΤ-
ΘΚΟΡ1Φ-034) έγγραφο διευκρινήσεων-οδηγιών του 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΠΔΕ και Ι.

21. Την αριθμ. 55/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Δήμου Πατρέων σύμφωνα με τα πρακτικά της 
2ης/20-2-2019 Συνεδρίασης του Δ.Σ. που αφορά στην 
παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχή-
ματος ΑΜΕΑ με αρ. κυκλοφορίας ΑΚΜ 4763 επί της οδού 
Κεφαλληνίας.

22. Την με αρ. πρωτ. 74291/Π12527/13-2-2019 θετική 
εισήγηση της Διεύθυνσης Πολεοδομικού - Κυκλοφορι-
ακού Σχεδιασμού και Δόμησης του Δήμου Πατρέων, για 
την κυκλοφοριακή ρύθμιση επί της οδού Κεφαλληνίας 
και την τεχνική - κυκλοφοριακή έκθεση.

23. Την αριθμ. 9/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιό-
τητας Ζωής του Δήμου Πατρέων σύμφωνα με τα πρακτι-
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κά της 2ης/15.2.2019 Συνεδρίασης της Ε.Π.Ζ. με θετική 
εισήγηση για την κυκλοφοριακή ρύθμιση επί της οδού 
Κεφαλληνίας.

24. Η με αρ. πρωτ. 52125/9-4-2019 απόφαση του Συ-
ντονιστή της ΑΔΠΔΕ και Ι με τον έλεγχο νομιμότητας της 
αριθμ. 55/19 Α.Δ.Σ. του Δήμου Πατρέων.

25. Το από 22-2-2019 αποδεικτικό δημοσίευσης της 
55/2019 απόφασης Δ.Σ. Δήμου Πατρέων.

26. Τον σχηματισθέντα φάκελο του έργου, με το συ-
νοδευτικό σχέδιο.

27. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Την έγκριση της κυκλοφοριακής ρύθμισης που αφορά:
στην παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης αναπηρικού 

οχήματος ΑΜΕΑ με αρ. κυκλοφορίας ΑΚΜ 4763 επί της 
οδού Κεφαλληνίας, μεταξύ των οδών Αγ. Σοφίας και Ελάσ-
σονος (αριστερά κατά τη φορά κίνησης των οχημάτων).

Η εν λόγω έγκριση της κυκλοφοριακής ρύθμισης η 
οποία αναφέρεται στην αριθμ. 55/2019 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων, γίνεται με 
τις εξής προϋποθέσεις:

1. Να τηρηθούν τα πρακτικά της 55/2019 απόφασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πατρέων σύμφωνα 

με τα οποία εγκρίνεται η ως άνω αναγραφόμενη κυκλο-
φοριακή ρύθμιση.

2. Η επί τόπου τοποθέτηση των κατάλληλων πινακί-
δων σήμανσης καθώς και η οριζόντια διαγράμμιση, που 
αφορά τη θέση στάθμευσης Αμεα, θα γίνει με επιμέλεια 
του ενδιαφερομένου και θα υποδειχθεί από την αρμόδια 
Δ/νση του Δήμου Πατρέων.

3. Τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με την παρού-
σα απόφαση ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων 
πινακίδων σήμανσης, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των 
μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη 
της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.

4. Να εφαρμόζεται ο Κ.Ο.Κ. και ιδιαίτερα το άρθρο 34 
«Στάση και στάθμευση».

5. Η μη τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων που 
έχουν τεθεί από τους αρμοδίους φορείς, καθώς και με την 
απόφαση αυτή, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ανάκληση της.

6. Με την παρούσα απόφαση δε νομιμοποιούνται τυ-
χόν παράνομες ενέργειες.

Οι Αρχές προς τις οποίες αποστέλλεται η απόφαση 
αυτή, παρακαλούνται να παρακολουθήσουν την ακρι-
βή εκτέλεση των όρων που έχουν τεθεί με αυτή, όσον 
αφορά σε θέματα αρμοδιότητάς τους.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 12 Νοεμβρίου 2019

  Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Γενικός Διευθυντής Χωροταξικής 
και Περιβαλλοντικής Πολιτικής

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ   
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*02043682911190008*

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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