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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Υπουργείο Εσωτερικών

2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αριθμ. 19091 
Καθορισμός αποζημίωσης των ιδιωτών - μελών 
συλλογικών οργάνων που συγκροτούνται με 
απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 21 παρ. 1 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση 

των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθ-
μίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176),

β) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),

γ) των π.δ. 141/2017 (Α΄ 180) και 138/2010 (Α΄ 231) που 
αφορούν στους Οργανισμούς του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας αντίστοιχα, όπως ισχύουν,

δ) 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),

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

στ) την αριθμ. 1095Α/9.8.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο 
Λιβάνιο», (Β΄ 3180).

2. Τις αριθμ. 2667/25543/20.2.2020 (ΑΔΑ: ΩΥΗΟΟΡ10-
ΩΗΚ), 2665/25539/21.2.2020 (ΑΔΑ: 6ΧΧ0ΟΡ10-8Φ5) και 
3285/31576/5.3.2020 (ΑΔΑ: 9ΩΕΛΟΡ10-ΛΒ9) αποφάσεις 
ανάληψης υποχρέωσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης προκαλείται δαπάνη:

ύψους έξι χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ 
(6.480 €) που θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολο-
γισμού εξόδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα-
λίας - Στερεάς Ελλάδας οικονομικού έτους 2020 (Ειδικός 
Φορέας 999-01.00000, Α.Λ.Ε. 2420901001), ύψους τριά-
ντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ευρώ (34.200 €) που 
θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερε-
άς Ελλάδας οικονομικού έτους 2020 (Ειδικός Φορέας
999-01.00000, Α.Λ.Ε. 2420902001) και ύψους δύο χιλιά-
δων (2.000 €) που θα βαρύνει τις πιστώσεις του προ-
ϋπολογισμού εξόδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας οικονομικού έτους 2020 
(Ειδικός Φορέας 999-03.00000, Α.Λ.Ε. 2420901001), απο-
φασίζουμε:

Τον καθορισμό της αποζημίωσης έκαστου ιδιώτη - μέ-
λους των συλλογικών οργάνων που συγκροτούνται με 
απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - Στερεάς Ελλάδας, σε τριάντα ευρώ (30 €) ανά 
συνεδρίαση και για έως είκοσι (20) συνεδριάσεις που θα 
πραγματοποιηθούν από τη δημοσίευση της παρούσας 
απόφασης μέχρι τις 31.12.2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2020 

Ο Υφυπουργός
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

 

Αριθμ. 18799 
Καθορισμός αποζημίωσης των ιδιωτών - μελών 
συλλογικών οργάνων που συγκροτούνται με 
απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 21 παρ. 1 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση 

των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθ-
μίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
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συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176),

β) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),

γ) των π.δ. 141/2017 (Α΄ 180) και 141/2010 (Α΄ 234), 
που αφορούν στους Οργανισμούς του Υπουργείου Εσω-
τερικών και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - 
Δυτικής Μακεδονίας, αντίστοιχα, όπως ισχύουν,

δ) 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),

ε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 210),

στ) την αριθμ. 1095Α/2019 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιο-
τήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο», 
(Β΄ 3180),

2. Τις αριθμ. 570/2020/28.2.2020 (ΑΔΑ: 64ΥΠΟΡ1Γ-
ΕΥΛ), 574/2020/28.2.2020 (ΑΔΑ: 6Α6ΣΟΡ1Γ-Ρ47), 576/
2020/4.3.2020 (ΑΔΑ: ΩΦ8ΥΟΡ1Γ-ΞΘΜ) και 578/2020/
28.2.2020 (ΑΔΑ: 6Ν24ΟΡ1Γ-ΟΒΞ) αποφάσεις ανάληψης 
υποχρέωσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - 
Δυτικής Μακεδονίας.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης προκαλείται δαπάνη:

α) ύψους είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 €) που θα βα-
ρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακε-
δονίας οικονομικού έτους 2020 (Ειδικός Φορέας 1903-
999-0100000, Α.Λ.Ε. 2420902001), ύψους τριών χιλιάδων 
ευρώ (3.000 €) που θα βαρύνει τις πιστώσεις του προ-
ϋπολογισμού εξόδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας οικονομικού έτους 2020 
(Ειδικός Φορέας 1903-999-0100000, Α.Λ.Ε. 2420901001), 
ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500€) που θα βα-
ρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακε-
δονίας οικονομικού έτους 2020 (Ειδικός Φορέας 999-03, 
Α.Λ.Ε. 2420902001) και ύψους τριών χιλιάδων πενήντα 
ευρώ (3.050 €) που θα βαρύνει τις πιστώσεις του προ-
ϋπολογισμού εξόδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας οικονομικού έτους 2020 
(Ειδικός Φορέας 1903-999-0300000, Α.Λ.Ε. 2420901001), 
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε την αποζημίωση έκαστου ιδιώτη - μέ-
λους των συλλογικών οργάνων που συγκροτούνται με 
απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπεί-
ρου - Δυτικής Μακεδονίας, σε τριάντα ευρώ (30 €) ανά 
συνεδρίαση και για έως είκοσι (20) συνεδριάσεις που θα 
πραγματοποιηθούν από τη δημοσίευση της παρούσας 
απόφασης μέχρι τις 31.12.2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2020 

Ο Υφυπουργός

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

2 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αριθμ. 2586/24793 
Καθορισμός αποζημίωσης του Προέδρου, των 

μελών και του Γραμματέα του Διοικητικού Συμ-

βουλίου της “Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 

Αποχέτευσης Φαρσάλων” του Δήμου Φαρσάλων 

για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της Επι-

χείρησης.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Α) Του άρθρου 3 παρ. 10 του ν. 1069/1980 (Α΄ 191) 

«Περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων ύδρευσης 
και αποχέτευσης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρ-
θρο 99 παρ. 10 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50/26.3.2019 τ.Α΄) 
«Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρό-
ληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας - Ρυθμίσεις 
για την απονομή Ιθαγένειας - Διατάξεις σχετικές με τις 
εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - Λοιπές διατάξεις».

Β) Των άρθρων 6 και 214 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
ισχύουν.

Γ) Του άρθρου 24 του π.δ. 138/2010 (Α΄ 231) «Οργανι-
σμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στε-
ρεάς Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 92 
του ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240/22.12.2016 τ.Α΄) “Πτωχευτικός 
Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη - Παράβολα, Οικει-
οθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων 
ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του 
ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις”.

Δ) Των άρθρων 5, 7 και 10 του ν. 3469/2006 (Α΄ 131) 
«Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και 
λοιπές διατάξεις».

Ε) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

2. Την αριθμ. 13917/15.5.2017 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών περί διορισμού Συντονιστή στην Αποκε-
ντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (ΥΟΔΔ 
250).

3. Την με α.π. 156/18.2.2020 βεβαίωση του Διευθυντή 
της Δ.Ε.Υ.Α. Φαρσάλων περί της ύπαρξης εγγεγραμμένης 
πίστωσης στον προϋπολογισμό της Επιχείρησης τρέχο-
ντος έτους και ανάλογης πρόβλεψης για τα επόμενα έτη.

4. Την με αριθμό 3/2020 απόφαση (σε ορθή επανάλη-
ψη) του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχεί-
ρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Φαρσάλων του Δήμου 
Φαρσάλων του Νομού Λάρισας (ΑΔΑ:ΩΘΞΥΟΡ3Ω-Σ79) 
αναφορικά με τον «Καθορισμό αποζημίωσης του Προ-
έδρου, των μελών και του Γραμματέα του Διοικητικού 
Συμβουλίου της “Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 
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Αποχέτευσης Φαρσάλων” για τη συμμετοχή τους στις 
συνεδριάσεις της Επιχείρησης».

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογι-
σμού της Δ.Ε.Υ.Α. Φαρσάλων οικονομικού έτους 2020, 
ποσού τριάντα ευρώ (30,00 €) ανά μέλος ανά συνεδρί-
αση, μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων εννιακοσίων 
είκοσι ευρώ (7.920,00 €) για το τρέχον έτος, για την οποία 
έχει εγγραφεί ανάλογη πίστωση στον προϋπολογισμό 
της Επιχείρησης στον Κ.Α.61.01.01.00. Για τα επόμενα 
έτη θα εγγραφούν ανάλογες πιστώσεις στους προϋπο-
λογισμούς της Επιχείρησης, μέχρι τη λήξη της θητείας 
των μελών, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε την αποζημίωση του Προέδρου, των 
μελών και του Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλί-
ου της Δ.Ε.Υ.Α. Φαρσάλων, για τη συμμετοχή τους στις 
συνεδριάσεις της Επιχείρησης, στο ποσό των τριάντα 
(30,00 €) ευρώ μεικτά ανά μέλος ανά συνεδρίαση, σε 
βάρος του Κ.Α. 61.01.01.00 του προϋπολογισμού της 
Δ.Ε.Υ.Α. Φαρσάλων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Λάρισα, 19 Μαρτίου 2020 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

 

Αριθμ. 2588/24799 
Ορισμός του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμ-

βουλίου της “Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 

Αποχέτευσης Φαρσάλων” του Δήμου Φαρσάλων 

ως μέλους με πλήρη απασχόληση στην Επιχείρη-

ση και καθορισμός αποζημίωσης αυτού.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Α) Των άρθρων 225 και 280 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) 

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

Β) Του άρθρου 24 του π.δ. 138/2010 (Α΄ 231) «Οργανι-
σμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στε-
ρεάς Ελλάδας».

Γ) Του άρθρου 3 του ν. 1069/1980 (Α΄ 191) «Περί κινή-
τρων για την ίδρυση επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέ-
τευσης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 99 του 
ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50/26.3.2019 τ.Α΄): «Προώθηση της 
ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπο-
λέμηση της έμφυλης βίας - Ρυθμίσεις για την απονομή 
Ιθαγένειας - Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Το-
πική Αυτοδιοίκηση - Λοιπές διατάξεις».

2. Τη με αριθμ. 74895/30.12.2010 εγκύκλιο αριθμ. 60 
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε-

κτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Έλεγχος νομιμό-
τητας πράξεων Ο.Τ.Α., Αστική και Πειθαρχική ευθύνη 
αιρετών μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς 
Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. (άρθρο 238 του ν. 3852/2010 
«Πρόγραμμα Καλλικράτης»)».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 «Εκ-
δημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση γραφειο-
κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 47).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 «Μέ-
τρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 21).

5. Την αριθμ. 13917/15.5.2017 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών περί διορισμού Συντονιστή στην Αποκε-
ντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (ΥΟΔΔ 
250).

6. Την με α.π. 1074/4.2.2020 βεβαίωση της Οικονομι-
κής Υπηρεσίας του Δήμου Φαρσάλων, σύμφωνα με την 
οποία το ύψος της μηνιαίας αντιμισθίας του Δημάρχου 
Φαρσάλων ανέρχεται στο ποσό των 2.565,00 ευρώ (μι-
κτά).

7. Την με α.π. 154/18.2.2020 βεβαίωση του Διευθυντή 
της Δ.Ε.Υ.Α. Φαρσάλων περί της ύπαρξης εγγεγραμμένης 
πίστωσης στον προϋπολογισμό της Επιχείρησης τρέχο-
ντος έτους και ανάλογης πρόβλεψης για τα επόμενα έτη.

8. Την υπ’ αριθμ. 49/7.10.2019 απόφαση του Διοικη-
τικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευ-
σης Αποχέτευσης Φαρσάλων του Δήμου Φαρσάλων 
(ΑΔΑ:99ΧΘΟΡ3Ω-ΘΟΖ) αναφορικά με τον «Ορισμό του 
Αϋφαντή Ιωάννη ως Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Φαρσάλων».

9. Την αριθμ. 2/18.2.2020 απόφαση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευ-
σης Αποχέτευσης Φαρσάλων του Δήμου Φαρσάλων 
(ΑΔΑ:6ΜΠ8ΟΡ3Ω-6ΗΚ) με θέμα «Έγκριση αποζημίωσης 
μέλους που παρέχει πλήρη απασχόληση στη Δ.Ε.Υ.Α.Φ.».

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο-
λογισμού της Δ.Ε.Υ.Α. Φαρσάλων ύψους 9.780,00 € για το 
τρέχον έτος (978,00 € x 10), για την οποία έχει εγγραφεί 
ανάλογη πίστωση στον προϋπολογισμό της Επιχείρη-
σης έτους 2020 στον Κ.Α. 61.01.00.00. Για τα επόμενα 
τέσσερα έτη θα εγγραφούν ανάλογες πιστώσεις στους 
προϋπολογισμούς της Επιχείρησης, αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε τον Αντιπρόεδρο και μέλος του Διοι-
κητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Φαρσάλων Αϋφαντή 
Ιωάννη του Αποστόλου, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 267994 και ΑΦΜ 
035445420, ως μέλος με πλήρη απασχόληση στη Δη-
μοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Φαρσάλων, 
με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Εποπτεία της Επιχείρησης.
2. Εξεύρεση νέων πόρων.
3. Διενέργεια των από το νόμο προβλεπόμενων δια-

δικασιών για τη δανειοδότηση ή επιχορήγηση της Επι-
χείρησης.

4. Εποπτεία εκτέλεσης των έργων.
5. Ανάπτυξη δημοσίων σχέσεων της Επιχείρησης.
6. Εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συστήθηκε 

η Επιχείρηση.
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7. Μελέτη πολιτικής του προσωπικού.
Β. Καθορίζουμε την αμοιβή του Αντιπροέδρου του 

Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Φαρσάλων, για την πλήρη απασχόλησή 
του στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης 
Φαρσάλων, στο ποσό των εννιακοσίων εβδομήντα οκτώ 
ευρώ (978,00 €) μικτά, βάσει των τυπικών του προσό-
ντων σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο του ν. 4354/2015 
και των αντίστοιχων δικαιολογητικών που κατέθεσε στη 
Δ.Ε.Υ.Α. Φαρσάλων, το οποίο δεν υπερβαίνει το 50% 
της μηνιαίας αντιμισθίας του Δημάρχου Φαρσάλων 
(2.565,00 €), για το έτος 2020, από τη δημοσίευση της 
παρούσας, και για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του, σε 
βάρος του Κ.Α. 61.01.00.00. του προϋπολογισμού της 
Δ.Ε.Υ.Α. Φαρσάλων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Λάρισα, 19 Μαρτίου 2020 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Ι

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

Αριθμ. 37684 
Καθορισμός αποζημίωσης α) του προέδρου του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρη-

σης Ύδρευσης - Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Κεφαλο-

νιάς για τις παρεχόμενες σε αυτήν υπηρεσίες και 

β) του προέδρου, των μελών και του γραμματέα 

του εν λόγω Διοικητικού Συμβουλίου για την συμ-

μετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτού.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

Έχοντες υπόψη:
1. την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47) 

«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γρα-
φειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατά-
σταση αδικιών και άλλες διατάξεις»,

2. τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 3 του ν. 1069/1980 
(Α΄ 191) «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων 
Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», όπως το άρθρο αυτό 
αντικατεστάθη με το άρθρο 99 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50),

3. την παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) 
«Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

4. την παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) 
«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο-
λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρ-
μογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρ-
θρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως η παράγραφος αυτή 
αναριθμήθηκε από 3 σε 2 με την παρ. 3 του δεύτερου 
άρθρου του ν. 4405/2016 (Α΄ 129),

5. την υποπερ. δδ της περ. α της παρ. 4 του άρθρου 
8Α του π.δ. 139/2010 (Α΄ 232) «Οργανισμός της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου»,

6. την κοινή υπουργική απόφαση 54698/2018 (Β΄ 4704) 
«Καθορισμός αποδοχών α) αιρετών οργάνων των οργα-
νισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και β) γενικών γραμματέ-
ων δήμων», όπως έχει τροποποιηθεί με την 72865/2018 
(Β΄ 5726) όμοια,

7. την υπουργική απόφαση 15870/2017 (ΥΟΔΔ 250 - 
ΑΔΑ: ΩΨΦΒ465ΧΘ7-Τ4Γ) «Διορισμός του Νικολάου Πα-
παθεοδώρου του Αγγελάκη ως Συντονιστή της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου»,

8. την 28549/2019 (Β΄ 1327) απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργα-
νισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με 
τον ν. 3852/2010, όπως ισχύει», όπως τροποποιήθηκε με 
την 32237/2019 (Β΄ 1487) όμοια,

9. την 382/18.11.2019 (ΑΔΑ: ΨΞΡΟΟΡΓΟ-Ν5Β) απόφα-
ση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρη-
σης Ύδρευσης - Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Κεφαλονιάς περί 
προτάσεως στην Υπηρεσία μας καθορισμού αποζημίω-
σης α) στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της 
επιχείρησης για τις παρεχόμενες σε αυτήν υπηρεσίες 
και β) στον πρόεδρο, τα μέλη και τον γραμματέα του εν 
λόγω Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους 
στις συνεδριάσεις αυτού,

10. το 570/27.2.2020 έγγραφο του Γενικού Διευθυντή 
της ανωτέρω Δ.Ε.Υ.Α. περί α) υπάρξεως εγγεγραμμένης 
πίστωσης σε Κ.Α. του οικείου προϋπολογισμού τρέχο-
ντος οικονομικού έτους για την κάλυψη της δαπάνης που 
προκαλείται από την ως άνω αποζημίωση και β) προσδι-
ορισμού του ύψους της δαπάνης αυτής για το τρέχον κα-
θώς και για τα επόμενα οικονομικά έτη, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε αποζημίωση
1. στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Δη-

μοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) 
Κεφαλονιάς για τις παρεχόμενες σε αυτήν υπηρεσίες 
το ύψος της οποίας ανέρχεται στο 50% του ποσού της 
αντιμισθίας του Δημάρχου Αργοστολίου, ήτοι στα χίλια 
επτακόσια δέκα ευρώ (1.710,00 €) μεικτά μηνιαίως και

2. στον πρόεδρο, στα μέλη και στον γραμματέα του εν 
λόγω Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους 
στις συνεδριάσεις αυτού, το ύψος της οποίας ανέρχεται 
στο ποσό των πενήντα ευρώ (50,00 €) ανά συνεδρίαση.

Από τις διατάξεις της παρούσης προκαλείται δαπάνη 
εις βάρος του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α. Κεφαλο-
νιάς (Κ.Α. 61.00.08.00), ύψους πενήντα χιλιάδων ευρώ 
(50.000,00 €) περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και 
για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κέρκυρα, 17 Μαρτίου 2020 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
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Aριθμ. 48212 
Συγκρότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θε-

μάτων και Αμφισβητήσεων (Α) (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α Α) Πε-

ριφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, κατ’ 

εφαρμογή του ν. 4495/2017, όπως τροποποιή-

θηκε μεταγενέστερα και ισχύει.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 3 περ. θ’, 6 και 280 

παρ. Ι του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.2010) για τη «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/Α΄/
27.12.2010) «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 15 του 
ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄/9.3.1999): «Κύρωση του Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α΄/2012) 
«Νέος Οικοδομικός Κανονισμός».

5. Τις διατάξεις των άρθρων 20 και 21 του ν. 4495/2017 
(ΦΕΚ 167/Α΄) «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου 
Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιή-
θηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 60 του ν. 4643/2019 
(ΦΕΚ 193/Α΄/3.12.2019).

6. Τις διατάξεις του Άρθρου 21 του ν. 4354/2015 
(A΄ 176).

7. Την αριθμ. ΔΙΜΕΔ/Φ11.3/71/Α.20683//22.10.1982 
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της 
Κυβέρνησης και Εσωτερικών (ΦΕΚ 951/Β΄/19.11.1982) 
«Δημοσίευση Πράξεων Συγκροτήσεως των Συλλογικών 
Οργάνων Περιφερειακής ή Τοπικής Αρμοδιότητας».

8. Τις διατάξεις της παρ. 6, αρ. 7 του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 
131/Α΄) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσε-
ως και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την 
παρ. 3 του αρ. 20 του ν. 4368/2016 και ισχύει.

9. Τις διατάξεις του αρ. 2 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/
Α΄), «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρ-
τηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμ-
μα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».

10. Τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄), «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογι-
κές και άλλες ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις 
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
μεταρρυθμίσεων».

11. Την υπ’ αριθμ. 15870/1 5.5.2017 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ  250/Υ.Ο.Δ.Δ./26.5.2017), 
περί διορισμού Συντονιστή στην Αποκεντρωμένη Διοί-
κηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

12. Την υπ’ αριθμ. 130479/12.6.2017 απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, περί μεταβίβασης δι-
καιώματος υπογραφής «Με εντολή Συντονιστή» στον 
προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και 

Περιβαλλοντικής Πολιτικής, καθώς και στους Προϊστα-
μένους των Υπηρεσιών της ανωτέρω Γενικής Διεύθυνσης 
(ΦΕΚ 2133/Β΄/20.6.2017).

13. Το υπ’ αριθμ. 289088/20.12.2019 έγγραφο της Γε-
νικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής.

14. Τα υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓρΥΦΧΑΠ/116724/971/
11.12.2019, ΥΠΕΝ/ΓρΥΦΧΑΠ/1557/22/8.1.2020, ΥΠΕΝ/
ΓρΥΦΧΑΠ/1558/23/8.1.2020 και ΥΠΕΝ/ΓρΥΦΧΑΠ/17254/
319/14.2.2020 έγγραφα του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας.

15. Το υπ’ αριθμ. 289093/20.12.2019 έγγραφο της Γε-
νικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής.

16. Το υπ’ αριθμ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/2741/929/26.2.2020 έγ-
γραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχε-
διασμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

17. Τα υπ’ αριθμ. 289107/20.12.2019 και 29270/
17.2.2020 έγγραφα της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής 
και Περιβαλλοντικής Πολιτικής.

18. Τα υπ’ αριθμ. 1297/31.12.2019 και 231/24.2.2020 
απαντητικά έγγραφα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελ-
λάδας - Περιφερειακό Τμήμα Νομού Αιτωλοακαρνανίας.

19. Το υπ’ αριθμ. 289104/20.12.2019 έγγραφο της Γε-
νικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής.

20. Το υπ’ αριθμ. 1979/8.1.2020 έγγραφο του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους με το οποίο δηλώνεται η αδυ-
ναμία στελέχωσης του ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α Αιτωλοακαρνανίας με 
εκπρόσωπό του.

21. Την υπ’ αριθμ. οικ. 41867/9.3.2020 απόφαση με 
θέμα «Σύσταση Μητρώου Δικηγόρων για την Επιλο-
γή μελών του ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α Αιτωλοακαρνανίας» (ΑΔΑ:
Ω0ΒΨΟΡ1Φ-ΝΗΚ).

22. Την υπ’ αριθμ. 42139/9.3.2020 απόφαση με την 
οποία ορίσθηκε η επιτροπή διενέργειας δημόσιας ηλε-
κτρονικής κλήρωσης για την επιλογή δικηγόρων που θα 
συμμετάσχουν στα ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α Αχαΐας, Ηλείας και Αιτω-
λοακαρνανίας (ΑΔΑ: ΨΡΟΓΟΡ1Φ-ΚΝΓ).

23. Το από 13.3.2020 πρακτικό της ανωτέρω (σχετ. 22) 
Επιτροπής, αποφασίζουμε:

Συγκροτούμε το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων 
και Αμφισβητήσεων (Α) (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α Α) Περιφερειακής 
Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, κατ’ εφαρμογή των ανω-
τέρω διατάξεων, ως εξής:

1. Τον Τσακαρέστο Ιωάννη του Γεωργίου, Π.Ε. Πολιτι-
κών Μηχανικών με βαθμό Α΄, Προϊστάμενο της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλά-
δας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου ως Πρόεδρο (ΑΑ 319469), 
αναπληρούμενο από τη Παπαδάμ Γλυκερία του Ιωάννη 
Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Α΄, υπάλληλο της 
Διεύθυνσης Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Χ 806003).

2. Την Νείλα Αγαθή του Νικολάου, Π.Ε. Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών με βαθμό Α΄, Προϊσταμένη του τμήματος Πο-
λεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών της Δ/νσης Πε-
ριβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
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Ελλάδας και Ιονίου ως Μέλος (ΑΕ 702321), αναπληρού-
μενη από την Πολίτη Ελένη του Νικολάου Π.Ε. Πολιτικών 
Μηχανικών με βαθμό Α΄, (ΑΙ 205448), υπάλληλο της ιδίας 
Διεύθυνσης

3. Τον Χριστοδούλου Χρήστο του Ανδρέα, Αγρονόμο 
και Τοπογράφο Μηχανικό ως Μέλος, εκπρόσωπο του ΤΕΕ 
(Π 830052), αναπληρούμενο από τον Τσερπέλη Νικόλαο 
του Ευαγγέλου, Πολιτικό Μηχανικό (ΑΕ 241212).

4. Τον Σκορδόπουλο Δημήτριο του Ζαχαρία, Πολιτικό 
Μηχανικό, ως Μέλος, εκπρόσωπο του ΤΕΕ: (ΑΜ 068012), 
αναπληρούμενο από τον Κιτσάκη Σταύρο του Χρήστου, 
Αγρονόμο και Τοπογράφο Μηχανικό (ΑΑ 307660).

5. Τη Νταή Ελένη του Κωνσταντίνου, Δικηγόρο, ως Μέ-
λος, (ΑΝ 801453), αναπληρούμενη από τον Αθανασίου 
Ιωάννη του Γρηγορίου, Δικηγόρο (ΑΜ 320039).

Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται ο Λαμπρόπου-
λος Σπυρίδων του Δημητρίου, ΠΕ Περιφερειακής Ανά-
πτυξης, (ΑΟ 305713) της ΑΠ.Δ. Π.Δ.Ε. και Ι. αναπληρού-

μενος από την Πετροπούλου Παναγιώτα του Ανδρέα, ΔΕ 
Διοικητικών Γραμματέων, (ΑΒ 380403).

Με την παρούσα προκαλείται δαπάνη η οποία βαρύνει 
τον Προϋπολογισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, κατά το μέρος 
των ιδιωτών μελών του Συμβουλίου της παρούσης, το 
ύψος της οποίας δε μπορεί να προβλεφθεί.

Η παρούσα ισχύει για (2) δύο χρόνια από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 18 Μαρτίου 2020

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης
Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
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*14002801404200008*

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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