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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 1704 (1)
Ρυθμίσεις της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβο-

ηθούμενης Αναπαραγωγής για την παρένθετη 

μητρότητα. 

 ΤΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΡΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το εδ. ιγ της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3305/2005 

σύμφωνα με το οποίο η Αρχή Ι.Υ.Α. εκδίδει κανονιστικές 

αποφάσεις για τη ρύθμιση ειδικών τεχνικών και λεπτομε-
ρειακών θεμάτων στα οποία αναφέρεται ο ν. 3305/2005, 
οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως.

2. Το εδ. γ της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3305/2005, 
σύμφωνα με το οποίο η Αρχή Ι.Υ.Α. καταρτίζει τον ειδικό 
κώδικα δεοντολογίας για τα θέματα που σχετίζονται με 
την Ι.Υ.Α. και ελέγχει την τήρησή του.

3. Το άρθρο 21 της Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαι-
ώματα και τη Βιοϊατρική (ν. 2619/1998 - Α’ 132).

4. Την παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 3305/2005.
5. Την παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 3305/2005, σύμφω-

να με το οποίο με απόφαση της Αρχής ρυθμίζεται κάθε 
θέμα σχετικό με την εφαρμογή του άρθρου, όπως ζητή-
ματα σχετικά με την προσφυγή σε παρένθετη μητέρα, 
ήτοι τον τρόπο και τη διαδικασία ανεύρεσης παρένθετης 
μητέρας από τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα.

6. Την απόφαση της 5ης/10.02.2022, Συνεδρίασης του 
Εποπτικού Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υπο-
βοηθούμενης Αναπαραγωγής.

7. Την απόφαση της 11ης/24.03.2022 Συνεδρίασης του 
Εποπτικού Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υπο-
βοηθούμενης Αναπαραγωγής.

8. Την απόφαση της 27ης/15.07.2022 Συνεδρίασης του 
Εποπτικού Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υπο-
βοηθούμενης Αναπαραγωγής.

9. Την απόφαση της 32ης/25.08.2022 Συνεδρίασης του 
Εποπτικού Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υπο-
βοηθούμενης Αναπαραγωγής.

10. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Προϋποθέσεις για την παρένθετη μητρότητα

1. Προϋποθέσεις για την παρένθετη μητρότητα ορίζο-
νται: 1) Ηλικία άνω των είκοσι πέντε (25) ετών και μέχρι 
πενήντα τεσσάρων (54) ετών. Για τις γυναίκες ηλικίας 50 
ετών και μίας ημέρας μέχρι 54 ετών και 0 ημέρες απαι-
τείται κατ’ εξαίρεση σχετική άδεια της Εθνικής Αρχής 
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. 2) Να μην 
έχει υποβληθεί σε περισσότερες από δύο καισαρικές 
τομές.

2. Δεν υφίσταται χρονικός ή ποσοτικός περιορισμός 
ως προς τον αριθμό των εμβρυομεταφορών στις οποίες 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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πρόκειται να υποβληθεί η υποψήφια κυοφόρος με την 
ίδια ή διαφορετική δικαστική απόφαση.

3. Για την απόδειξη της από το άρθρο 8 του ν. 3089/2002 
προβλεπόμενης κατοικίας, ήτοι του κέντρου των βιοτι-
κών σχέσεων, ή της προσωρινής διαμονής της αιτούσας 
ή εκείνης που θα κυοφορήσει το τέκνο, αρκεί οποιοδή-
ποτε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, ακόμη και υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφερομένου μέρους.

Άρθρο 2 
Καταβολή δαπανών και αποζημιώσεων 
στην περίπτωση παρένθετης μητρότητας.

1. Στη γυναίκα που κυοφορεί και γεννά για λογαριασμό 
άλλης καταβάλλονται οι δαπάνες που απαιτούνται για 
την επίτευξη της εγκυμοσύνης, την κυοφορία, τον το-
κετό και την λοχεία εφόσον αυτές δεν καλύπτονται από 
τον ασφαλιστικό φορέα της. Το ύψος του καταβλητέου 
ποσού προκύπτει από τις αποδείξεις, που έχουν εκδοθεί 
κατά τον προβλεπόμενο από τη φορολογική νομοθεσία 
τύπο. Οι δαπάνες αυτές καταβάλλονται μόνο αν έχει χο-
ρηγηθεί η απαιτούμενη δικαστική άδεια.

2. Στη γυναίκα που κυοφορεί για λογαριασμό άλλης 
καταβάλλεται αποζημίωση για αποχή από την εργασία 
της, αναγκαία για την επίτευξη της εγκυμοσύνης, την κυ-
οφορία, τον τοκετό και τη λοχεία. Αν η κυοφόρος γυναίκα 
εργάζεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, αποζημίωση 
οφείλεται μόνο αν κατά τη διάρκεια της ως άνω αποχής 
από την εργασία της δεν της καταβλήθηκαν, για οποιον-
δήποτε λόγο, μισθός ή ημερομίσθια. Το ύψος της αποζη-
μίωσης προκύπτει από υπεύθυνη δήλωση της κυοφόρου 
γυναίκας, στην οποία προσδιορίζεται ο χρόνος αποχής 
από την εργασία και η απώλεια εισοδήματος. Αν η κυο-
φόρος είναι άνεργη, το ποσό της αποζημίωσης καλύπτει 
την αμοιβή που με βάση την επαγγελματική κατάρτισή 
της θα εισέπραττε, αν εργαζόταν. Σε κάθε περίπτωση, 
η αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 
10.000 ευρώ. Η αποζημίωση οφείλεται μόνο αν έχει χο-
ρηγηθεί η απαιτούμενη από το νόμο δικαστική άδεια.

3. Στη γυναίκα που κυοφορεί για λογαριασμό άλλης 
καταβάλλεται αποζημίωση για σωματική καταπόνηση 
ύψους 10.000 ευρώ για μονήρη κύηση και 15.000 ευρώ για 
πολύδυμη κύηση. Η αποζημίωση οφείλεται μόνο αν έχει 
χορηγηθεί η απαιτούμενη από το νόμο δικαστική άδεια.

4. Κατ’ αναλογική εφαρμογή του εδαφίου γ της παρ. 5 
του άρθρου 8 του ν. 3305/2005, όπως ισχύει, για την 
ανεύρεση δοτών γεννητικού υλικού και την καταβολή 
δαπανών και αποζημιώσεως σε αυτούς, τα πρόσωπα 
που επιθυμούν να αποκτήσουν τέκνο μέσω παρένθετης 
μητρότητας δύναται να προσφεύγουν στις ΜΙΥΑ για την 
ανεύρευση κυοφόρου. Επίσης, αναλόγως, η καταβολή 
των δαπανών (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι φαρ-
μακευτικές δαπάνες, οι δαπάνες για την υποβοηθούμενη 
αναπαραγωγή, οι αμοιβές των γιατρών, οι δαπάνες για 
την παρακολούθηση της κύησης, του τοκετού και της 
λοχείας, καθώς και κάθε άλλη σχετική δαπάνη) καθώς και 
των αποζημιώσεων δύναται να γίνεται προς την κυοφό-
ρο από τους ιατρούς ή τους νόμιμους εκπροσώπους της 
Μονάδας Ι.Υ.Α ή της Τράπεζας Κρυοσυντήρησης, στους 
οποίους τα εν λόγω ποσά καταβάλλονται στη συνέχεια 

από τα πρόσωπα που επιδιώκουν να αποκτήσουν τέκνο 
μέσω της παρένθετης μητρότητας, επί τη βάσει αντίστοι-
χων αποδείξεων (παραστατικών), που εκδίδονται από 
τους ιατρούς ή νόμιμους εκπροσώπους, χωρίς οποια-
δήποτε δική τους φορολογική υποχρέωση. Οι ως άνω 
αποδείξεις (παραστατικά) παραμένουν υποχρεωτικά 
στο αρχείο των ιατρών ή των Μονάδων Ι.Υ.Α. ή Τραπε-
ζών Κρυοσυντήρησης και γνωστοποιούνται μόνο στις 
αρμόδιες φορολογικές και ελεγκτικές αρχές και στους 
ανακριτικούς υπαλλήλους, εφόσον ενεργείται ένορκη 
διοικητική εξέταση ή προκαταρκτική εξέταση ή αστυ-
νομική προανάκριση ή προανάκριση ή κύρια ανάκριση.

Άρθρο 3 
Δημόσια προβολή μεθόδου παρένθετης 
μητρότητας

Επιτρέπεται σε ιατρούς και άλλα πρόσωπα που μετέ-
χουν στην παροχή υπηρεσίας ιατρικώς υποβοηθούμενης 
αναπαραγωγής καθώς και σε Μονάδες Ιατρικώς Υποβοη-
θούμενης Αναπαραγωγής και Τράπεζες Κρυοσυντήρησης 
η δημόσια προβολή της παροχής υπηρεσιών ιατρικώς 
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και για την μέθοδο της 
παρένθετης μητρότητας, τηρουμένων των διατάξεων του 
άρθρου 24 του Κώδικα Δεοντολογίας της Εθνικής Αρχής 
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

Άρθρο 4 
Καταργούμενες διατάξεις

1. Καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 9 του Κώδικα Δεο-
ντολογίας της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης 
Αναπαραγωγής.

2. Καταργούνται τα άρθρα 2 και 4 της υπ’ αρ. 36/2008 
απόφασης της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης 
Αναπαραγωγής (Β’ 670).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 25 Αυγούστου 2022

Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΡΑΧΝΗΣ 

Ι

   Αριθμ. 1679 (2)
Τροποποίηση του άρθρου 1 και κατάργηση του 

άρθρου 3 της υπ’ αρ. 36/2008 απόφασης της Εθνι-

κής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαρα-

γωγής (Β’ 670). 

 ΤΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 21 της Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαι-

ώματα και τη Βιοϊατρική (ν. 2619/1998 - Α’ 132).
2. Την παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 3305/2005 (Α’ 17).
3. Το εδ. ιγ της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3305/2005 

σύμφωνα με το οποίο η Αρχή Ι.Υ.Α. εκδίδει κανονιστικές 
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αποφάσεις για τη ρύθμιση ειδικών τεχνικών και λεπτομε-
ρειακών θεμάτων στα οποία αναφέρεται ο ν. 3305/2005, οι 
οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Την υπ’ αρ. 7ης/24.02.2022 απόφαση της Συνεδρί-
ασης του Εποπτικού Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ια-
τρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

5. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση του άρθρου 1 και κατάργηση του 
άρθρου 3 της υπό στοιχεία 36/2008 ΕΑΙΥΑ ΦΕΚ 670/
Β/16.04.2008 αποφάσεως ως εξής:

Άρθρο 1: «Στον δότη και στη δότρια γαμετών καταβάλ-
λονται οι ιατρικές, εργαστηριακές και νοσηλευτικές δα-
πάνες, πριν, κατά και μετά τη λήψη των γαμετών καθώς 
και οι δαπάνες που διενεργούνται εντός της ελληνικής 
επικράτειας για μετακίνηση και διαμονή. Επίσης, στον 
δότη και στην δότρια γαμετών καταβάλλεται αποζημίω-
ση για βιολογική καταπόνηση. Στον δότη και στην δότρια 
γαμετών καταβάλλεται επίσης αποζημίωση για αποχή 
από την εργασία τους που οφείλεται στην προετοιμασία 
για την λήψη γαμετών. Το ύψος της αποζημίωσης προ-
κύπτει από υπεύθυνη δήλωση του δότη ή της δότριας. 
Στην υπεύθυνη δήλωση αναγράφονται οι ημέρες αποχής 
από την εργασία και η εκτιμώμενη απώλεια εισοδήματος 
αν πρόκειται για αυτοαπασχολούμενους ή το ποσό που 
περικόπηκε από την αμοιβή του εργαζόμενου με σχέση 
εξαρτημένης εργασίας. Το συνολικό ποσό αποζημίωσης 
κατά τα ανωτέρω για το δότη σπέρματος δεν επιτρέπεται 
να είναι κατώτερο από το ποσό των 400,00 ευρώ και 
ανώτερο από το ποσό των 700,00 ευρώ. Αντίστοιχα το 
συνολικό ποσό αποζημίωσης κατά τα ανωτέρω για την 
δότρια ωαρίων δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερο από 
το ποσό των 2.200,00 ευρώ και ανώτερο από το ποσό 
των 3.000,00, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης 
για βιολογική καταπόνηση, η οποία ορίζεται στο ποσό 
των 1.700,00 ευρώ».

Άρθρο 3: καταργείται
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 8 Αυγούστου 2022

Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΡΑΧΝΗΣ 

Ι

   (3) 
 Αύξηση ωραρίου εργασίας υπαλλήλου του Δή-

μου Τρικκαίων .

 Με την υπ’ αρ. 236/27-09-2022 απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Τρικκαίων Ν.Τρικάλων, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 280 του ν. 3852/2010, το 
άρθρο 41 του ν. 3979/2011 (Α’ 138), τα άρθρα 28 και 
28Α του ν. 4325/2015 (Α’ 47) όπως το τελευταίο προ-
στέθηκε με το άρθρο 24 του ν.4368/2016 (Α’ 21), της 
παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4368/2016 (Α’ 21), όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 87 του ν.4483/2019 
(Α’ 107), την υπ’ αρ. 92801/31.12.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1094) 

απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών «Αυτοδίκαιη 
απαλλαγή του Νικολάου Ντίτορα του Ευαγγέλου από τα 
καθήκοντα του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας και ορισμός ασκούντος 
καθήκοντα Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας» και την υπ’ αρ. 29520/
30. 06.2022 αίτηση της υπαλλήλου του Δήμου Τρικκαίων, 
αυξάνεται το ωραρίο εργασίας της Μαρίας Τσίνα του 
Νικολάου με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ., κατηγορίας ΔΕ, ει-
δικότητας Διοικητικών, από είκοσι (20) ώρες σε σαράντα 
(40) ώρες εβδομαδιαίως, λόγω των αυξημένων υπηρε-
σιακών αναγκών λειτουργίας του τμήματος Φροντίδας 
Παιδικής Ηλικίας που προέκυψαν από την ίδρυση των 
νέων βρεφικών σταθμών και βρεφικών τμημάτων του 
Δήμου Τρικκαίων. 

(Αρ. βεβ. της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Τρικ-
καίων, Ε.Α.: 1988/23-9-2022).

(Αρ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας: 137362/17-10-2022).

  Ο Ασκών καθήκοντα Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Ι

    Αριθμ. Δ.Δ. 3601 (4)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας καθ’ υπέρβα-

ση του υποχρεωτικού ωραρίου, υπαλλήλων της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Έδρας της Πε-

ριφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 

για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επει-

γουσών αναγκών.

  Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 159, 282 και 253 του ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

2. Το π.δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανα-
τολικής Μακεδονίας και Θράκης» (Α’ 237).

3. Τα άρθρα 7 και 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των 
μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις 
και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφω-
νίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρ-
ρυθμίσεων» (Α’ 176).

4. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Παροχή οδηγιών 
για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του 
ν. 4354/2015 (Α’ 176)».

5. Tην υπό στοιχεία Δ.Δ.οικ. 8096/28.12.2017 (Β’ 4755) 
απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ «Μεταβίβαση αρμο-
διοτήτων στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», όπως τροποποι-
ήθηκε με την υπό στοιχεία Δ.Δ.οικ 3928/08.06.2018 
(Β’ 2530) απόφαση.

6. Την υπ’ αρ. 2/1757/0026/12.01.2017 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Περί καθορι-
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σμού δικαιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης 
για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων 
ημερών εργασία» (Β’ 17).

7. Την ανάγκη κάλυψης εποχικών, εκτάκτων και επει-
γουσών υπηρεσιακών αναγκών για την Διεύθυνση Τε-
χνικών Έργων της Έδρας της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης.

8. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των παραπάνω 
εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών οι υπάλληλοι ασχο-
λήθηκαν και εξακολουθούν να ασχολούνται πέραν του 
κανονικού ωραρίου εργασίας, δεδομένου ότι δεν είναι 
δυνατό να ολοκληρωθούν και διεκπεραιωθούν οι εργα-
σίες εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας.

9. Το γεγονός ότι για την παραπάνω υπερωριακή απα-
σχόληση έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον 
Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2022 της Περι-
φέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε βάρος 
του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0511 «Αποζημίωση για 
υπερωριακή εργασία» και ειδικότερα στον ειδικό φο-
ρέα 0311 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης, εγκρίνουμε:

Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αποζημίω-
ση, καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου για τις 
απογευματινές ώρες για έξι (6) συνολικά υπαλλήλους της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Έδρας της ΠΑΜΘ, για 
το Β’ εξάμηνο του έτους 2022 και για μέχρι εκατόν είκοσι 
(120) ώρες συνολικά ο καθένας και για τους λόγους που 
αναφέρονται κάτωθι ως εξής:

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΑΜΘ.
Ο επιτελικός ρόλος της υπηρεσίας μας σε όλη την Περι-

φέρεια σύμφωνα με τον ν. 3852/2010 και οι αποστάσεις 
των Π.Ε. από την έδρα.

Η συμμετοχή σε συλλογικά όργανα και η μελέτη των 
φακέλων των εισερχομένων υποθέσεων. (Υπηρεσιακά 
Συμβούλια, Τεχνικό Συμβούλιο, ΠΕΧΩΠ, επιτροπές δια-
γωνισμών, ομάδες εργασίας κ.λπ.)

Η συμμετοχή και η προετοιμασία εισηγήσεων σε συμ-
βούλια και επιτροπές της Περιφέρειας που αφορούν τη 
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (Περιφερειακό Συμβούλιο, 
Οικονομική Επιτροπή, κ.λπ.)

Η συνδρομή στο έργο του Περιφερειάρχη για τη συ-
γκέντρωση αναγκαίων στοιχείων κατά την συνεργασία 
του με όλες τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και των υπη-
ρεσιών των πέντε (5) Περιφερειακών Ενοτήτων.

Συντονισμός υπηρεσιών και ενεργειών καθώς και 
συμμετοχή σε έκτακτες συσκέψεις με τυχόν επιτόπιες 
μεταβάσεις σε περιπτώσεις έντονων καταστροφικών 
φαινομένων όπως φωτιές, πλημμύρες, χιονοπτώσεις 
κ.λ.π. όπου υπάρχει κίνδυνος άμεσης βλάβης ανθρώπι-
νων ζωών καθώς και του ζωικού και φυτικού κεφαλαίου 
της ΠΑΜΘ.

Εφαρμογή νέων νομοθετικών ρυθμίσεων, συλλογή 
στοιχείων και απάντηση ερωτημάτων Περιφερειακών 
συμβούλων, Βουλευτών κ.λπ.

Συμμετοχή των υπαλλήλων σε ημερίδες, εκδηλώσεις, 
επιτροπές παρακολούθησης αναπτυξιακών και ευρωπα-
ϊκών προγραμμάτων, οι οποίες πραγματοποιούνται πέρα 
από το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων.

Διαχείριση μελετών και έργων εντός αποκλειστικών 
και δεσμευτικών προθεσμιών σε συγχρηματοδοτούμε-

να έργα ή προγράμματα δημοσίων επενδύσεων ή λόγω 
έκτακτων και απρόβλεπτων γεγονότων (Σύνταξη τεχνι-
κών δελτίων, προτάσεων, τευχών δημοπράτησης, επιμε-
τρήσεων, πιστοποιήσεων, λογαριασμών για την έγκαιρη 
εκταμίευση και απορρόφηση των κονδυλίων).

Σύνταξη/τροποποιήσεις προϋπολογισμού εντός των 
στενών χρονικών ορίων που ορίζει η ετήσια εγκύκλιος.

Σύνταξη/τροποποιήσεις του ετήσιου Προγράμματος 
Δράσης και σύνταξη/τροποποιήσεις του ετήσιου Προ-
γράμματος Προμηθειών.

Έκτακτες Αναφορές προς την Κεντρική Διοίκηση σε 
πολύ στενά χρονικά περιθώρια και αντίστοιχη άμεση 
συλλογή στοιχείων από όλες τις υπηρεσίες των Περιφε-
ρειακών Ενοτήτων λόγω του επιτελικού χαρακτήρα της 
Διεύθυνσης και των τμημάτων της.

Σύνταξη Ενταλμάτων Πληρωμής.
Υποχρέωση ανάρτησης διαφόρων διοικητικών εγγρά-

φων και αναφορών σε ιστοσελίδες οι οποίες δυσλειτουρ-
γούν κατά τις εργάσιμες ώρες π.χ. ΚΗΜΔΗΣ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ, 
ΕΣΗΔΗΣ και υποβολή εκτάκτων και επειγουσών αναρ-
τήσεων λόγω π.χ. προθεσμιών, αλλαγών κ.λπ.

Διαχείριση των διαγωνισμών που διενεργούνται μέσω 
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και εκτός 
του κανονικού ωραρίου εργασίας, λόγω της τήρησης των 
προθεσμιών που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία.

Διαχείριση των διαγωνισμών που διενεργούνται μέσω 
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και εκτός 
του κανονικού ωραρίου εργασίας, λόγω της τήρησης των 
προθεσμιών που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία.

Διενέργεια αυτοψιών σε επικίνδυνες περιοχές έπειτα 
από ενδείξεις ή υπόνοιες ή ενημέρωση για προβλήματα, 
για τον προσδιορισμό της κατάστασης έκτακτης ανάγκης 
πολιτικής προστασίας όπως σε αναχώματα, δρόμους, 
πρανή οδών στα οποία υπάρχει κίνδυνος κατολίσθησης 
κ.λπ.

Οι ανάγκες επίβλεψης έργων και μελετών.
Κάθε άλλη εκτός ωραρίου δραστηριότητα των υπαλ-

λήλων της Υπηρεσίας.
Το ύψος της δαπάνης που θα προκύψει θα καλυφθεί 

από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2022 και υπολογίζεται ως εξής:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΔΡΑΣ ΠΑΜΘ: 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ έξι (6)
Ε ΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 0351
ΚΑΕ: 0511.0001, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.000,00 €.
- Οι ώρες απογευματινής εργασίας καθ’ υπέρβαση του 

υποχρεωτικού ωραρίου ορίζονται μέχρι εκατόν είκοσι 
(120) για κάθε υπάλληλο, ήτοι 720 ώρες (6 υπάλληλοι x 
120 ώρες) για το Β’ εξάμηνο του έτους 2022. Οι ανωτέ-
ρω υπάλληλοι δικαιούνται υπερωριακής αποζημίωσης, 
μόνο στην περίπτωση που δεν είναι δικαιούχοι άλλης 
υπερωριακής αποζημίωσης από οποιονδήποτε φορέα 
για το ίδιο χρονικό διάστημα.

- Για την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Έδρας της Πε-
ριφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας θα εκδοθεί απόφαση 
συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης, 
στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά οι συμμετέχο-
ντες υπάλληλοι, το αντικείμενο απασχόλησης, το χρονικό 
διάστημα και οι ώρες απασχόλησης για τον κάθε ένα, 
κατά μήνα.
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- Ο Προϊστάμενος της κάθε Υπηρεσίας θα βεβαιώνει 
την υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων και το 
υπερωριακά παρασχεθέν έργο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 12 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Εκτελεστικός Γραμματέας

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 2455 (5)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης προσω-

πικού που υπηρετεί στα ΚΕΠ Δήμου Κύμης-Αλι-

βερίου, για τον μήνα Ιανουάριο 2022.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 58 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονικής 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87) και τις σχετικές διατά-
ξεις του ν. 3584/2007 (Α’ 143).

2. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 «Αποζημίωση για 
εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου - 
Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υπο-
χρεωτικού ωραρίου» (Α’ 176) και κάθε άλλη ισχύουσα 
σχετική διάταξη.

3. Το άρθρο 69 του ν. 4886/2022 «Υπερωριακή απα-
σχόληση των υπαλλήλων των Κ.Ε.Π. για παροχή υπηρε-
σιών που σχετίζονται με την κάλυψη εκτάκτων αναγκών 

για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κο-
ρωνοϊού COVID-19», σύμφωνα με τις οποίες «Με απόφα-
ση του οικείου Δημάρχου και ειδικά για το χρονικό διά-
στημα από 1η Ιανουαρίου 2022 έως 31η Μαρτίου 2022, 
ο προβλεπόμενος από το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 
(Α’ 176) αριθμός ωρών της απογευματινής υπερωριακής 
απασχόλησης των υπαλλήλων των Κέντρων Εξυπηρέ-
τησης Πολιτών - Κ.Ε.Π., καθορίζεται έως σαράντα (40) 
ώρες μηνιαίως, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών για 
τη διεκπεραίωση υποθέσεων που σχετίζονται με την 
προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19, υπό την προϋπόθεση της χορήγησης βεβαί-
ωσης από τη Διεύθυνση Υπηρεσιών μιας Στάσης του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σχετικά με τη 
χρήση κωδικών διαπιστευτηρίων στην εφαρμογή «Κω-
δικοί Δημόσιας Διοίκησης» από τους υπαλλήλους των 
Κ.Ε.Π. και την πρόσβασή τους στη θυρίδα του Κ.Ε.Π., στο 
οποίο υπηρετούν».

4. Το υπό στοιχεία 5783 ΕΞ 2022/17-02-2022 έγγραφο 
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τη συνημ-
μένη σε αυτό βεβαίωση του άρθρου 69 του ν. 4886/2022, 
περί υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων του 
Κ.Ε.Π. Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, για τον μήνα Ιανουάριο 
2022, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το προβλεπόμενο, από το άρθρο 20 του 
ν. 4354/2015 αριθμό ωρών της απογευματινής υπερω-
ριακής απασχόλησης των υπαλλήλων των ΚΕΠ, έως 40 
ώρες μηνιαίως και για το διάστημα από 1-1- 2022 έως 
και 31-1-2022, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών για 
τη διεκπεραίωση υποθέσεων που σχετίζονται με την 
προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19 και πιο συγκεκριμένα:

1. Παναγιώτης Καρόζης ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
2. Σοφία Ποθητάκη ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
3. Σταυρούλα Μπουραντά ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
4. Βασιλική Τσαπέρου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
5. Σπυρίδων Παππάς ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
6. Μαρία Νικολάου ΔΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
7. Ασσινού Κονά ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
8. Κωνσταντίνα Σκουτέλη ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αλιβέρι, 17 Οκτωβρίου 2022

Ο Δήμαρχος

ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ι

      Αριθμ. απόφ. 2456 (6) 

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού που υπηρετεί στα ΚΕΠ Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, για 

τον μήνα Φεβρουάριο 2022.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρου 58 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

Πρόγραμμα Καλλικράτης»(Α’ 87) και τις σχετικές διατάξεις του ν. 3584/2007 (Α’ 143).
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2. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 «Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου - Αποζημί-
ωση για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου» (Α’ 176) και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική διάταξη.

3. Το άρθρο 69 του ν. 4886/2022 «Υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων των Κ.Ε.Π. για παροχή υπηρεσιών 
που σχετίζονται με την κάλυψη εκτάκτων αναγκών για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19», σύμφωνα με τις οποίες «Με απόφαση του οικείου Δημάρχου και ειδικά για το χρονικό διάστημα από 
1η Ιανουαρίου 2022 έως 31η Μαρτίου 2022, ο προβλεπόμενος από το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) αριθμός 
ωρών της απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών - Κ.Ε.Π., 
καθορίζεται έως σαράντα (40) ώρες μηνιαίως, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών για τη διεκπεραίωση υποθέσεων 
που σχετίζονται με την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, υπό την προϋπόθεση της 
χορήγησης βεβαίωσης από τη Διεύθυνση Υπηρεσιών μιας Στάσης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σχε-
τικά με τη χρήση κωδικών διαπιστευτηρίων στην εφαρμογή «Κωδικοί Δημόσιας Διοίκησης» από τους υπαλλήλους 
των Κ.Ε.Π. και την πρόσβασή τους στη θυρίδα του Κ.Ε.Π., στο οποίο υπηρετούν».

4. Το υπό στοιχεία 7607 ΕΞ 2022/01-03-2022 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τη συνημμένη 
σε αυτό βεβαίωση του άρθρου 69 του ν. 4886/2022, περί υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων του Κ.Ε.Π. 
Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, για τον μήνα Φεβρουάριο 2022, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το προβλεπόμενο, από το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 αριθμό ωρών της απογευματινής υπερω-
ριακής απασχόλησης των υπαλλήλων των ΚΕΠ, έως 40 ώρες μηνιαίως και για το διάστημα από 1-2- 2022 έως και 
28-2-2022, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών για τη διεκπεραίωση υποθέσεων που σχετίζονται με την προστασία 
της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και πιο συγκεκριμένα:

1. Παναγιώτης Καρόζης ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

2. Σοφία Ποθητάκη ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

3. Σταυρούλα Μπουραντά ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

4. Βασιλική Τσαπέρου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

5. Σπυρίδων Παππάς ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

6. Μαρία Νικολάου ΔΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

7. Ασσινού Κονά ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

8. Κωνσταντίνα Σκουτέλη ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αλιβέρι, 17 Οκτωβρίου 2022

Ο Δήμαρχος

ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ι

      Αριθμ. απόφ. 2457 (7)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού που υπηρετεί στα ΚΕΠ Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, για 

τον μήνα Μάρτιο 2022.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 58 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87) και τις σχετικές διατάξεις του ν. 3584/2007 (Α’ 143).
2. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 «Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου - Αποζημίωση 

για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου» του ν. 4354/2015 και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική διάταξη.
3. Το άρθρο 69 του ν. 4886/2022 «Υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων των Κ.Ε.Π. για παροχή υπηρεσιών 

που σχετίζονται με την κάλυψη εκτάκτων αναγκών για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19», σύμφωνα με τις οποίες «Με απόφαση του οικείου Δημάρχου και ειδικά για το χρονικό διάστημα από 
1η Ιανουαρίου 2022 έως 31η Μαρτίου 2022, ο προβλεπόμενος από το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) αριθμός 
ωρών της απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών - Κ.Ε.Π., 
καθορίζεται έως σαράντα (40) ώρες μηνιαίως, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών για τη διεκπεραίωση υποθέσεων 
που σχετίζονται με την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, υπό την προϋπόθεση της 
χορήγησης βεβαίωσης από τη Διεύθυνση Υπηρεσιών μιας Στάσης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σχε-
τικά με τη χρήση κωδικών διαπιστευτηρίων στην εφαρμογή «Κωδικοί Δημόσιας Διοίκησης» από τους υπαλλήλους 
των Κ.Ε.Π. και την πρόσβασή τους στη θυρίδα του Κ.Ε.Π., στο οποίο υπηρετούν».
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4. Το υπ’ αρ. 13405 ΕΞ 2022/07-04-2022 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τη συνημμένη 
σε αυτό βεβαίωση του άρθρου 69 του ν. 4886/2022, περί υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων του Κ.Ε.Π. 
Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, για τον μήνα Μάρτιο 2022, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το προβλεπόμενο, από το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 αριθμό ωρών της απογευματινής υπερω-
ριακής απασχόλησης των υπαλλήλων των ΚΕΠ, έως 40 ώρες μηνιαίως και για το διάστημα από 1-3- 2022 έως και 
31-3-2022, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών για τη διεκπεραίωση υποθέσεων που σχετίζονται με την προστασία 
της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και πιο συγκεκριμένα:

1. Παναγιώτης Καρόζης ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

2. Σοφία Ποθητάκη ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

3. Σταυρούλα Μπουραντά ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

4. Βασιλική Τσαπέρου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

5. Σπυρίδων Παππάς ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

6. Μαρία Νικολάου ΔΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

7. Ασσινού Κονά ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

8. Κωνσταντίνα Σκουτέλη ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αλιβέρι, 17 Οκτωβρίου 2022

Ο Δήμαρχος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ   
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*02055242610220008*

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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