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26 Απριλίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ηλεκτρονική υποβολή ενδικοφανών προσφυγών
και αιτημάτων αναστολής του άρθρου 63 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013)»

2

Έγκριση 3ns τροποποίησης του π.δ. 129/2010
(ΦΕΚ 222/τ.Α’/27-12-2010): «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

3

Έγκριση της 407/2017 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας περί σύστασης
δύο (2) προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στον ΟΕΥ του Δήμου Καρδίτσας.

4

Έγκριση της αριθμ. 25/20-2-2018 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδας περί
μεταφοράς του προσωπικού της λυθείσας Δημοτικής Κατασκευαστικής Μινώα Πεδιάδας – Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας
και σύστασης τριών (3) προσωποπαγών θέσεων
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου στον ως άνω Δήμο.

5

Αύξηση ωραρίου υπαλλήλου του Δήμου Ερμιονίδας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Πολ. 1076
(1)
Ηλεκτρονική υποβολή ενδικοφανών προσφυγών
και αιτημάτων αναστολής του άρθρου 63 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013)»
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
α) Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 «Φορολογικές
Διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’/170), όπως ισχύει,
β) Του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων» του ν.4389/2016 (Α’/94) και ειδικό-

Αρ. Φύλλου 1456

τερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14
και του άρθρου 41 αυτού,
γ) Της αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β’/
968) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».
2. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β’/130
και Β’/372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και
του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 3
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
3. Την με αριθ. 1/20.01.2016 (ΦΕΚ 18/Υ.Ο.Δ.Δ./
20.01.2016) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών»,
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του
άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.
4. Την με αριθμ. 39/3 από 30.11.2017 απόφαση
του Συμβουλίου Διοίκησης Α.Α.Δ.Ε. (τεύχος ΥΟΔΔ
689/20.12.2017) «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
5. Την ανάγκη απλούστευσης της διαδικασίας υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος αναστολής
ενώπιον της Δ/νσης Επίλυσης Διαφορών.
6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ηλεκτρονική υποβολή ενδικοφανούς
προσφυγής και αιτήματος αναστολής
1. Από 9/5/2018 οι ενδικοφανείς προσφυγές και τα
αιτήματα αναστολής του άρθρου 63 του ν. 4174/2013
που αφορούν σε πράξεις, ρητές ή σιωπηρές, οι οποίες
εκδίδονται ή συντελούνται από : α) τη Δ.Ο.Υ. Φορολογίας Ανωνύμων Εταιρειών (Φ.Α.Ε.) Αθηνών, β) τη Δ.Ο.Υ.
Χολαργού, γ) τη Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, δ) τη Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων και ε) τη Δ.Ο.Υ. Ιωνίας Θεσσαλονίκης, δύνανται να
υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου από
το δικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε., ήτοι www.aade.gr, με τη
χρήση προσωπικών κωδικών πρόσβασης στις ηλεκτρο-
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νικές υπηρεσίες TAXISnet, εντός της προθεσμίας που
ορίζουν οι οικείες διατάξεις είτε χειρόγραφα στη φορολογική αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη ή
παρέλειψε την έκδοσή της σύμφωνα με τις διατάξεις της
ΠΟΛ 1064/2017 (ΦΕΚ B’/1440) Απόφασης του Διοικητή
της Α.Α.Δ.Ε. Το αίτημα αναστολής υποβάλλεται με τον
ίδιο τρόπο (ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα) με τον οποίο
υποβάλλεται και η ενδικοφανής προσφυγή.
2. Όταν ο υπόχρεος είναι νομικό πρόσωπο ή νομική
οντότητα, σε περίπτωση που η ενδικοφανής προσφυγή
υποβάλλεται ηλεκτρονικά από το νόμιμο εκπρόσωπό
τους, τότε γίνεται με χρήση των προσωπικών του κωδικών πρόσβασης. Στις περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 2 της ΠΟΛ 1064/2017 (ΦΕΚ B’/1440) απόφασης
του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., η ενδικοφανής προσφυγή
υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην ίδια παράγραφο, ομοίως με χρήση των
προσωπικών τους κωδικών πρόσβασης.
Άρθρο 2
Περιεχόμενο και διαδικασία της ηλεκτρονικής
υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής
και αιτήματος αναστολής
1. Ο υπόχρεος δύναται, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής, να υποβάλλει ενδικοφανή προσφυγή και ταυτόχρονο αίτημα αναστολής του καταβλητέου ποσοστού
πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού
της προσβαλλόμενης πράξης, σύμφωνα με τις οικείες
διατάξεις. Σε περίπτωση που το αίτημα αναστολής υποβληθεί μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής αυτοτελώς,
εξετάζεται από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών μόνο
εφόσον έχει υποβληθεί και οριστικοποιηθεί την ίδια ημέρα με την ενδικοφανή προσφυγή.
2. Κατά την είσοδό του στην ηλεκτρονική εφαρμογή, ο υπόχρεος επιλέγει σχετικό πεδίο το οποίο επέχει
θέση υπεύθυνης δήλωσης και με το οποίο βεβαιώνει ότι
τα επισυναπτόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, που
συνοδεύουν την ενδικοφανή προσφυγή και το αίτημα
αναστολής του και υποβάλλονται ηλεκτρονικά, αποτελούν αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων ή επικυρωμένων
αντιγράφων αυτών, τα οποία έχει στην κατοχή του και
θα προσκομίσει ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, εφόσον του ζητηθούν.
3. Ο υπόχρεος ταυτόχρονα με την ηλεκτρονική υποβολή
της ενδικοφανούς προσφυγής, μεριμνά για την μεταφόρτωση στην εφαρμογή, σε ψηφιακή μορφή (αρχεία .pdf ή
.zip), της υποβληθείσας ενδικοφανούς προσφυγής, της
αίτησης αναστολής σε περίπτωση αυτοτελούς υποβολής της και των λοιπών εγγράφων και δικαιολογητικών
που επικαλείται ή προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις.
Εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική επεξεργασία και
μεταφόρτωση στην εφαρμογή των ανωτέρω εγγράφων
και δικαιολογητικών που συνοδεύουν την ενδικοφανή
προσφυγή, ο υπόχρεος δύναται να τα προσκομίζει στην
αρμόδια φορολογική αρχή σε φυσική μορφή, εντός προθεσμίας δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική
υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής.
4. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της ενδικοφανούς
προσφυγής και πριν από την έκδοση απόφασης από
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τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών ή την πάροδο της
προβλεπόμενης προθεσμίας για την έκδοση απόφασης, ο υπόχρεος δύναται να υποβάλει, μέσω της ίδιας
ηλεκτρονικής εφαρμογής, συμπληρωματικό υπόμνημα.
Το σχετικό υπόμνημα υποβάλλεται σε ψηφιακή μορφή
(αρχεία .pdf ή .zip), συνοδευόμενο από τυχόν έγγραφα
και δικαιολογητικά.
5. Ο υπόχρεος, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής,
δύναται να προβεί σε παραίτηση από την ενδικοφανή
προσφυγή και το αίτημα αναστολής, οπότε σε αυτήν την
περίπτωση παύει η διαδικασία εξέτασής τους ενώπιον
της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.
6. Η ενδικοφανής προσφυγή και το αίτημα αναστολής σε περίπτωση αυτοτελούς υποβολής, απαιτείται να
φέρουν υπογραφή προκειμένου να είναι έγκυρα. Για το
λόγο αυτό απαιτείται η επεξεργασία τους μέσω σαρωτή
(scanner), πριν από την ηλεκτρονική υποβολή. Τα ως άνω
ισχύουν και για την προβλεπόμενη, στην παρ. 3 του άρθρου 6 της ΠΟΛ 1064/2017 (ΦΕΚ B’/1440) απόφασης του
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
ν. 1599/1986 επί του αιτήματος αναστολής, καθώς και για
το συμπληρωματικό υπόμνημα που προβλέπεται στην
παρ. 4 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης.
7. Μετά την οριστικοποίηση της ενδικοφανούς προσφυγής από τον υπόχρεο, παράγεται αυτόματα από
την ηλεκτρονική εφαρμογή αποδεικτικό υποβολής σε
ψηφιακή μορφή, το οποίο περιλαμβάνει τα στοιχεία
του προσφεύγοντος, τις προσβαλλόμενες πράξεις, τον
αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία υποβολής της
ενδικοφανούς προσφυγής και του αιτήματος αναστολής.
8. Η αρμόδια φορολογική αρχή, υποχρεωτικά εντός
επτά (7) ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής, μεταφορτώνει στην ηλεκτρονική
εφαρμογή σε ψηφιακή μορφή τις απόψεις της επί της
ενδικοφανούς προσφυγής και του αιτήματος αναστολής, την προσβαλλόμενη πράξη και την οικεία έκθεση
ελέγχου, ενώ εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος
αποστέλλει ταχυδρομικά στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών σε φυσική μορφή το σύνολο των εγγράφων
και δικαιολογητικών που αφορούν στην υπόθεση. Ως
έγγραφα και δικαιολογητικά που αφορούν στην υπόθεση και πρέπει να αποστέλλονται ταχυδρομικά, πέραν
αυτών που αναφέρονται στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου, καθώς και της προσβαλλόμενης πράξης και της
οικείας έκθεσης ελέγχου, νοούνται ενδεικτικά τα συνημμένα της έκθεσης ελέγχου, τυχόν αιτήσεις-υπομνήματα
του υπόχρεου, το σημείωμα διαπιστώσεων ελέγχου, ο
προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός του φόρου ή
προστίμου, οι οικείες εκθέσεις/αποδεικτικά επίδοσης,
τυχόν αλληλογραφία της αρμόδιας φορολογικής αρχής
με τις κεντρικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. που αφορά την
υπόθεση, καθώς και κάθε στοιχείο που οδήγησε στην
έκδοση της προσβαλλόμενης πράξης προσδιορισμού
του φόρου ή του προστίμου.
Άρθρο 3
Λοιπές διατάξεις
1. Για όσα ζητήματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα
απόφαση, καθώς και για τις ενδικοφανείς προσφυγές και
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τα αιτήματα αναστολής που αφορούν σε πράξεις ή παραλείψεις των λοιπών Δ.Ο.Υ. και Ελεγκτικών Κέντρων που
δεν αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, εξακολουθεί να ισχύει η ΠΟΛ 1064/2017
(ΦΕΚ B’/1440) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και η
ΠΟΛ 1069/4.3.2014 Εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα
Δημοσίων Εσόδων.
2. Για τις ενδικοφανείς προσφυγές και τα αιτήματα
αναστολής που αφορούν σε πράξεις των Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων και Ιωνίας Θεσσαλονίκης, αρμοδιότητας της
Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης,
με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, ισχύει
συμπληρωματικά η ΠΟΛ 1081/6.4.2015 Εγκύκλιος της
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Απριλίου 2018
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
Ι

Αριθμ. 5643/53027
(2)
Έγκριση 3ns τροποποίησης του π.δ. 129/2010
(ΦΕΚ 222/τ.Α’/27-12-2010): "Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας".
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 3, 159, 167, 214, 241 και 280, του
ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Του άρθρου 5, του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ.Α’/2014)
«Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
3. Του άρθρου 13 παρ. 5γ του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ
265/τ.Α’/2014).
4. Του άρθρου 28, του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση γραφειοκρατίας
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση αδικιών
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47/τ.Α’/2015).
5. Του άρθρου 24, του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την
επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 21/τ.Α’/2016), με το οποίο προστίθεται άρθρο
28Α, στο ν.4325/2015.
6. Του άρθρου 8, κεφ. Α, παρ. 4ββ, του π.δ.138/2010
(ΦΕΚ 231/τ.Α’/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας».
7. Το π.δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/τ.Α’/27-12-2010): «Οργανισμός Περιφέρειας Θεσσαλίας».
8. Τη με αριθμ. πρωτ. 13899/175556/17-10-2016 απόφαση του {ασκούντος καθήκοντα} Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, περί
τροποποίησης του π.δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/τ.Α’/27-122010): "Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας", ως
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προς τα άρθρα 39, παρ. 21 και 40, παρ. 72 και 75 (ΦΕΚ
3540/τ.Β’/03-11-2016 - ΑΔΑ:7Λ9ΖΟΡ10-Λ9Λ).
9. Τη με αριθμ. πρωτ. 18571/229218/28-12-2016 απόφαση του {ασκούντος καθήκοντα} Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, περί 2ης
τροποποίησης του π.δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/τ.Α’/27-122010): "Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας"» ως
προς αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής
Λειτουργίας, της Διεύθυνσης Οικονομικού της έδρας,
καθώς και των Διευθύνσεων Διοικητικού-Οικονομικού
των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 4346/τ.Β’/30-12-2016 - ΑΔΑ:78Χ5ΟΡ10-ΤΗΡ).
10. Τη με αριθμ. πρωτ. σικ. 31635/19-08-2014 (αριθμ.
49) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Θέματα προσωπικού Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Ι.Δ. αυτών που ρυθμίζονται με τις διατάξεις των ν. 4257/2014 και ν. 4258/2014».
11. Το με αριθμ. πρωτ. 835/10-04-2017 διαβιβαστικό
έγγραφο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με το οποίο εστάλησαν όλα τα στοιχεία, αναφορικά με τη 3η τροποποίηση του π.δ. 129/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας
Θεσσαλίας».
12. Την με αριθμ. 468/16.2.2018 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας
Θεσσαλίας (ΑΔΑ: ΩΤ9Π7ΛΡ-9ΜΝ) προς τη Διεύθυνση
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας
Θεσσαλίας, για την υποβολή φακέλου υποψηφιότητας,
για την Επιλογή της ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης
κρατικών ενισχύσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας
2014-2020», μέσα σε προθεσμία ενός (1) μήνα, ήτοι: από
17.2.2018 έως 16.3.2018.
13. Το αριθμ. 484/19.3.2018 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας προς τη Διεύθυνση Διοίκησης, όπου
διατυπώνεται η ανάγκη τροποποίησης της υφιστάμενης
οργανωτικής διάρθρωσης της εν λόγω οργανικής μονάδας ως προς τις αρμοδιότητες των Τμημάτων Κινήτρων
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Τεκμηρίωσης.
14. Το με αριθμ. 10/15.3.2018 πρακτικό συνεδρίασης
της Ομάδας Εργασίας για την Παρακολούθηση και Αξιολόγηση του Έργου «ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», που συγκροτήθηκε με τις με αριθμ.
2273/25.9.2017 και 3191/20.12.2017 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, από το οποίο και προκύπτει
η ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της για την τροποποίηση
(προσθήκη αρμοδιοτήτων) στα Τμήματα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης και Τεκμηρίωσης της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας
Θεσσαλίας, του Οργανισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
15. Τη με αριθμ. 02/01/30.3.2018 (ΑΔΑ:7ΥΔΝ7ΛΡ-12Ι)
απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Θεσσαλίας, περί της 3ης τροποποίησης του π.δ. 129/2010
«Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας».
16. Τη με αριθμ. 45/04.4.2018 (ΑΔΑ: ΩΞΥΗ7ΛΡ-Ο9Τ)
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περι-
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φέρειας Θεσσαλίας, περί της 3ης τροποποίησης του
π.δ. 129/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας».
17. Το με αριθμ. πρωτ. 61/30-03-2018 έγγραφο με το
οποίο διατυπώνονται οι απόψεις του Συλλόγου Εργαζομένων Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την 3η τροποποίηση του π.δ. 129/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας
Θεσσαλίας».
18. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση περί
της 3ης τροποποίησης του π.δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/τ.Α’/
27-12-2010): «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας»
δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, της Περιφέρειας
Θεσσαλίας, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη με αριθμ. 45/4.4.2018 (ΑΔΑ: ΩΞΥΗ7ΛΡΟ9Τ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της
Περιφέρειας Θεσσαλίας, περί 3ης τροποποίησης του
π.δ. 129/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» (ΦΕΚ 222/τ.Α’/27-12-2010) όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, ως προς το άρθρο 4 παρ. 3 εδ. γ και δ αυτού, όπου
απαριθμούνται οι αρμοδιότητες του Τμήματος Κινήτρων
Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Τμήματος Τεκμηρίωσης της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με την προσθήκη των εξής
αρμοδιοτήτων, ανά Τμήμα: Άρθρο 4 παρ. 3 εδ. γ «Τμήμα
Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης»
για. Κάθε άλλη δράση που απαιτείται στα πλαίσια της
παρακολούθησης και επαλήθευσης πράξεων των δράσεων κρατικών ενισχύσεων που συγχρηματοδοτούνται
από τα διαρθρωτικά ταμεία.

Κατά τα λοιπά ισχύει, το π.δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/τ.Α’/
27-12-2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Θεσσαλίας» και
οι: 1) με αριθμ. πρωτ. 13899/175556/17-10-2016 απόφαση του {ασκούντος καθήκοντα} Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, περί τροποποίησης του π.δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/τ.Α’/27-12-2010):
"Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας", ως προς τα
άρθρα 39, παρ. 21 και 40, παρ. 72 και 75 (ΦΕΚ 3540/
τ.Β’/03-11-2016 - ΑΔΑ:7Λ9ΖΟΡ10-Λ9Λ) και, 2) με αριθμ.
πρωτ. 18571/229218/28-12-2016 απόφαση του {ασκούντος καθήκοντα} Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, περί 2ης τροποποίησης
του π.δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/τ.Α’/27-12-2010): "Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας", ως προς αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας, της
Διεύθυνσης Οικονομικού της έδρας, καθώς και των Διευθύνσεων Διοικητικού-Οικονομικού των Περιφερειακών
Ενοτήτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 4346/τ.Β’/
30-12-2016 - ΑΔΑ:78Χ5ΟΡ10-ΤΗΡ).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Άρθρο 4
παρ. 3 εδ. δ «Τμήμα Τεκμηρίωσης»
δε. Έκδοση προσκλήσεων για υπαγωγή επενδύσεων
σε δράσεις κρατικών ενισχύσεων που συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία.
δστ. Σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων
υπαγωγής δράσεων κρατικών ενισχύσεων που συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία (πλην πράξεων ιδιωτικών επενδύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου).
δζ. Παραλαβή των αιτήσεων υπαγωγής επενδύσεων,
έλεγχο των στοιχείων, αξιολόγησή τους, εισήγηση προς
την Επιτροπή Αξιολόγησης και έκδοση αποφάσεων υπαγωγής για δράσεις κρατικών ενισχύσεων που συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία (πλην πράξεων
ιδιωτικών επενδύσεων του αναπτυξιακού νόμου).
δη. Υλοποίηση ενεργειών προβολής και δημοσιότητας
δράσεων κρατικών ενισχύσεων που συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία.
δθ. Κάθε άλλη αρμοδιότητα που απαιτείται στα πλαίσια
της επιλογής και έγκρισης πράξεων κρατικών ενισχύσεων που συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά
ταμεία (πλην πράξεων ιδιωτικών επενδύσεων του αναπτυξιακού νόμου).
Από την παρούσα απόφαση, περί 3ης τροποποίησης
του π.δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/τ.Α’/27-12-2010): «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» δεν προκαλείται
πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Αριθμ. 5885/55002
(3)
Έγκριση της 407/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας περί σύστασης δύο (2) προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού
Δικαίου Αορίστου Χρόνου στον ΟΕΥ του Δήμου
Καρδίτσας.

Λάρισα, 23 Απριλίου 2018
Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
Ι

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α’/21) με το οποίο προστίθεται άρθρο 28
Α στο ν. 4325/2015.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση
αδικιών και άλλες διατάξεις. (Α’/47)
3. Τις διατάξεις των άρθρων 109 παρ. 4,5 και 7 του
ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’/87).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας».
5. Την αριθμ. 13917/15-5-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού Συντονιστή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας
(Υ.Ο.Δ.Δ/250).
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6. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων » (A’/143).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 8 του
ν. 2643/1998«Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων
ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις» (A’/220).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 του ν. 3227/2004,
όπως συμπληρώθηκαν και ισχύουν.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές
διατάξεις» (Α’/193).
10. Την αριθμ. 413/2010 Γνωμοδότηση του Ε’ Τμήματος
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έγινε αποδεκτή, κρίθηκε νόμιμη η συνέχιση της απασχόλησης
Ατόμων με Αναπηρίες (ΑΜΕΑ) σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ
μετά την ολοκλήρωση του επιχορηγούμενου από τον
ΟΑΕΔ προγράμματος ορισμένου χρόνου,βάσει του οποίου απασχολούνται,όταν οι επιχειρήσεις αυτές επιθυμούν
την περαιτέρω συνέχιση της απασχόλησής τους,κατά τα
προβλεπόμενα στη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 11
του ν. 3227/2004.
11. Το ΔΙΠΙΔΔ/Β2Δ/225/8993/19.5.2014 έγγραφο του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
12. Το 5843/31.3.2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Συνέχιση απασχόλησης ΑΜΕΑ, μετά τη λήξη προγράμματος
του ΟΑΕΔ».
13. Το 17882/223517/22.1.2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.
14. Το 2346/2.3.2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
15. Το 376/36434/30.3.2018 έγγραφο, προς το Δήμο
Καρδίτσας.
16. Τα 5591/5-4-2018 και 6087/17-4-2018 έγγραφα του
Δήμου Καρδίτσας.
17. Την 192/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας αναφορικά με την ανάκληση της
83/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και τη
λύση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καρδίτσας (ΔΗ.Κ.Ε.Κ) και μεταφορά του προσωπικού και των
αρμοδιοτήτων της στο Δήμο Καρδίτσας.
18. Την 574/46054/3.4.2018(ΑΔΑ:Ω4Χ9ΟΡ10-ΖΚΚ)
απόφαση του Τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού Νομού Καρδίτσας, αναφορικά με τον έλεγχο νομιμότητας
της 407/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Καρδίτσας.
19. Την 6059/17-4-2018 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας.
20. Την αριθμ. 407/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας αναφορικά με α) τη συνέχιση της απασχόλησης και μετά τη λήξη του προγράμματος
των εργαζομένων της πρώην Δημοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης Καρδίτσας (ΔΗ.Κ.Ε.Κ) Σιώμου Παύλου και
Λαχανά Αλεξάνδρου, οι οποίοι προσελήφθησαν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέσω
προγράμματος του Ο.Α. Ε.Δ για άτομα με ειδικές ανάγκες,
θεωρώντας ως προς όλες τις συνέπειες ότι τοποθετήθηκαν δυνάμει του ν. 2643/1998 β) τη μετατροπή της σχέσης
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εργασίας τους από Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
(Ι.Δ.Ο.Χ) σε Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου(Ι.Δ.Α.Χ)
ως ΑΜΕΑ και γ) τη σύσταση δύο (2) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
στον ΟΕΥ του Δήμου Καρδίτσας, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την 407/2-11-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας Ν. Καρδίτσας
περί σύστασης δύο (2) προσωρινών προσωποπαγών
θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στον ΟΕΥ
του Δήμου Καρδίτσας ως εξής:
A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1

ΠΑΥΛΟΣ ΣΙΩΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΔΕ

ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΥΕ
ΛΑΧΑΝΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Οι παραπάνω θέσεις καταργούνται μόλις κενωθούν με
οποιονδήποτε τρόπο.
Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη για το
κόστος μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού ύψους
16.000,00 € ,η οποία έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του οικον. έτους 2018 και θα βαρύνει τους Κ.Α.
70.03-6021.0001 και 70.03-6052.0001.
Για τα επόμενα έτη προκαλείται δαπάνη ύψους 23.500,00
€ περίπου ετησίως,η οποία θα προβλέπεται στους αντίστοιχους Κ.Α. των προϋπολογισμών των επόμενων ετών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
2

Λάρισα, 23 Απριλίου 2018
Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
I

Αριθμ. 4942
(4)
Έγκριση της αριθμ. 25/20-2-2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδας περί μεταφοράς του προσωπικού της λυθείσας Δημοτικής Κατασκευαστικής Μινώα Πεδιάδας – Ανώνυμης Εταιρείας
ΟΤΑ στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας και σύστασης τριών
(3) προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον ως άνω Δήμο.
Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010),
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του π.δ. 136/2010 (ΦΕΚ 229/Α’/27-12-2010),
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του
ν. 4325/2015, «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», όπως το
τελευταίο προστέθηκε με το άρθρο 24 του ν. 4368/2016.
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4. Την αριθμ. 14026/15-5-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/26-5-2017).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α’/28-6-2007), «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως ισχύουν.
6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α’/31-07-2017 – Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ 147/
Α’/5-10-17), «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών
Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά
και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις».
7. Την αριθμ. 33/οικ. 39456/17-11-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
8. Την αριθμ. 25/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδας περί μεταφοράς του προσωπικού
της λυθείσας Δημοτικής Κατασκευαστικής Μινώα Πεδιάδας – Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας
και σύστασης τριών (3) προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον ως
άνω Δήμο (ΑΔΑ:Ω7ΝΓΩΚ6-Α3Ξ).
9. Την υπ’ αριθ. 1269/8-2-2018 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας
περί ύπαρξης πιστώσεων στους Κ.Α. 30-6021, 10-6021, 20-6021, 30-6052, 10-6052 και 20-6052 του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2018 του ως άνω Δήμου και πρόβλεψης αντίστοιχων πιστώσεων στους προϋπολογισμούς των
επομένων ετών, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την αριθμ. 25/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδας περί μεταφοράς του προσωπικού της λυθείσας Δημοτικής Κατασκευαστικής Μινώα Πεδιάδας – Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ στο Δήμο Μινώα
Πεδιάδας και σύστασης τριών (3) προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
στον ως άνω Δήμο, ως εξής:
Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΚΠ/ΚΗ ΒΑΘΜ.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΕΙΣ

1

ΚΡΟΥΣΑΝΙΩΤΑΚΗ

ΘΕΟΝΥΜΦΗ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1

2

ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1

3

ΧΟΥΛΑΚΗ

ΜΑΡΙΑ

ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ

ΤΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(ΕΡΓΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΗΣ)

1

Οι ανωτέρω θέσεις θα συμπεριληφθούν στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και
καταργούνται μόλις κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο.
Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη ύψους 15.000,00 ευρώ, που αφορά τις αποδοχές, και 4.000,00
ευρώ, που αφορά τις εργοδοτικές εισφορές, σε βάρος των Κ.Α. 30-6021, 10-6021, 20-6021, 30-6052, 10-6052 και
20-6052 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Για τα επόμενα έτη θα προκαλείται ανάλογη δαπάνη, η οποία θα προβλέπεται στους αντίστοιχους Κ.Α. των προϋπολογισμών των επομένων ετών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 23 Απριλίου 2018
Η Συντονίστρια
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ
Ι

(5)
Αύξηση ωραρίου υπαλλήλου του Δήμου Ερμιονίδας.
Με την 31/17.1.2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερμιονίδας Νομού Αργολίδας, που εκδόθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 87 του ν.
4483/2017 οι οποίες αντικατέστησαν τις όμοιες του άρθρου
8 παρ. 1 του ν. 4368/2016, αφού υποβλήθηκε στο Δήμο η
αριθμ. 11841/23.12.2016 αίτηση της υπαλλήλου Βλάχου
Σοφίας του Χρήστου και η ως άνω (31/2018) απόφαση κρίθηκε νόμιμη, κατόπιν ελέγχου νομιμότητας, με την αριθμ.
25092/1.3.2018 απόφαση (ΑΔΑ: 6ΓΡΛΟΡ1Φ-ΣΒ7), αυξάνεται
το ωράριο εργασίας της υπαλλήλου Βλάχου Σοφίας του

Χρήστου κατηγορίας ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων,
που υπηρετεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης, σε ωράριο πλήρους
απασχόλησης (σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαίως).
(Αριθμ. βεβ. του Δήμου Ερμιονίδας για την ύπαρξη της
σχετικής πίστωσης: 12009/18.12.2017).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου: 74356/23.4.2018).
Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία
αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε
με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Συνδρομητών. Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά
για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 Δημοσιευτέας Ύλης.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση,
με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι:
www.et.gr/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων ή Τεύχη ή Διάθεση ΦΕΚ ή Πώληση ή Συνδρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας δίδονται πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ).
Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν
τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.
EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστοσελίδα: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr

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

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02014562604180008*

