
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του (επ.) 
ΤΖΙΒΑΝΙΔΗ (όν.) ΒΑΛΕΡΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της 
ΣΟΦΙΑΣ για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.

2 Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του (επ.) 
MEHMOOD (όν.) QAMAR του MEHMOOD 
HUSSAIN και της TALAT για λαθρεμπορία καπνι-
κών προϊόντων.

3 Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του (επ.) ALI 
(όν.) MOHSIN του GHULAM και της SOGHRA για 
λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.

4 Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του (επ.) 
BASHIAR (όν.) UMAR του MUHAMMAD BASHIAR 
και της SAMINA BEGUM για λαθρεμπορία καπνι-
κών προϊόντων.

5 Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του (επ.) 
GHANAM (όν.) MOHAMAD του SAID και της 
KHADIJA για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.

6 Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του (επ.) 
MUHAMMAD (όν.) NADIM του SADIQ και της 
SHAMSHAD για λαθρεμπορία καπνικών προϊό-
ντων.

7 3η Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ.30158 (388)/ 
27.01.2017 απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρι-
κής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 
της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλ-
λοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

8 Μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων του «Σημείου 
Αναφοράς» για την παρακολούθηση εφαρμογής 
της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαι-
ώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.

9 Πραγματοποίηση εργασίας καθ’ υπέρβαση του 
υποχρεωτικού ωραρίου για το Β’ εξαμήνου του 
έτους 2018 στον Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελ-
τιώσεων (ΤΟΕΒ) Μεραμβέλλου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του (επ.) 

ΤΖΙΒΑΝΙΔΗ (όν.) ΒΑΛΕΡΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της 

ΣΟΦΙΑΣ για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.

  Με την 158/20-09-2017 καταλογιστική πράξη του 
Προϊσταμένου του Γ΄ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσ/νίκης Θε-
όδωρου Τρουλλινού, επιβάλλεται σε βάρος του (επ.) 
ΤΖΙΒΑΝΙΔΗ (όν) ΒΑΛΕΡΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΣΟ-
ΦΙΑΣ, γεν. 27/12/1963 στη Γεωργία, κατόχου του ΔΑΤ 
ΑΜ868190/05-01-2017/Τ.Α Σκύδρας Πέλλας, κατοίκου 
Θεσσαλονίκης, οδός Ορέστου αρ.31 και ήδη αγνώστου 
διαμονής, πολλαπλά τέλη ποσού χιλίων πεντακοσίων 
ευρώ (1.500,00 €), πλέον τελών χαρτοσήμου, για την 
παράνομη κατοχή 180 τεμαχίων τσιγάρων, πράξη που 
χαρακτηρίζεται ως τελωνειακή παράβαση-λαθρεμπορία, 
κατά την έννοια των συνδυασμένων διατάξεων των άρ-
θρων 119Α παρ. 2, 142 παρ. 2, 155 παρ. 1β΄ και 2ζ΄ του 
ν. 2960/2001.

Ο καταλογιζόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή 
εντός 30 ημερών ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης, σύμφωνα με τις οικείες δια-
τάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

  Ο Προϊστάμενος

ΘΕOΔΩΡΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝOΣ

Ι

(2)
    Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του 

(επ.) MEHMOOD (όν.) QAMAR του MEHMOOD 

HUSSAIN και της TALAT για λαθρεμπορία καπνι-

κών προϊόντων.

  Με την 517/2016/28-02-2017 καταλογιστική πράξη 
του Προϊσταμένου του Γ΄ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσ/νίκης 
Θεόδωρου Τρουλλινού, επιβάλλεται σε βάρος του (επ.) 
MEHMOOD (όν.) QAMAR του MEHMOOD HUSSAIN και 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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της TALAT, γεν. 18/12/1996 στo Πακιστάν, κατόχου του 
Δελτίου Αιτούντος Διεθνή Προστασία με αρ.72965/
21-6-2016, εκδοθέντος από την Υπηρεσία Ασύλου, κα-
τοίκου Θεσσαλονίκης, οδός Ολύμπου αρ.122 και ήδη 
αγνώστου διαμονής, πολλαπλά τέλη ποσού χιλίων πε-
ντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), πλέον τελών χαρτοσήμου, 
για την παράνομη κατοχή 1.580 τεμαχίων τσιγάρων και 
0,500 κιλών καπνού, πράξη που χαρακτηρίζεται ως τε-
λωνειακή παράβαση-λαθρεμπορία, κατά την έννοια των 
συνδυασμένων διατάξεων των άρθρων 119Α παρ. 2, 142 
παρ. 2 , 155 παρ. 1β΄ και 2ζ΄ του ν. 2960/2001.

Ο καταλογιζόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή 
εντός 30 ημερών ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης, σύμφωνα με τις οικείες δια-
τάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. 

Ο Προϊστάμενος

ΘΕOΔΩΡΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝOΣ

Ι

(3)
   Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του (επ.) ALI 

(όν.) MOHSIN του GHULAM και της SOGHRA για 

λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.

  Με την 141/2017/05-03-2018 καταλογιστική πράξη 
του Προϊσταμένου του Γ΄ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσ/νίκης 
Θεόδωρου Τρουλλινού, επιβάλλεται σε βάρος του (επ.) 
ALI (όν.) MOHSIN του GHULAM και της SOGHRA, γεν. 
20/10/1996 στo Πακιστάν, κατόχου του Δελτίου Αιτού-
ντος Διεθνή Προστασία με αρ.0190983/09-03-2017, 
εκδοθέντος από την Υπηρεσία Ασύλου, κατοίκου Μενε-
μένης Θεσσαλονίκης στη δομή φιλοξενίας Softex (Κορ-
δελιό) και ήδη αγνώστου διαμονής, πολλαπλά τέλη πο-
σού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), πλέον τελών 
χαρτοσήμου, για την παράνομη κατοχή 2.200 τεμαχίων 
τσιγάρων και 0,200 κιλών καπνού, πράξη που χαρακτηρί-
ζεται ως τελωνειακή παράβαση-λαθρεμπορία, κατά την 
έννοια των συνδυασμένων διατάξεων των άρθρων 119Α 
παρ. 2, 142 παρ. 2, 155 παρ. 1β΄ και 2ζ΄ του ν. 2960/2001.

Ο καταλογιζόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή 
εντός 30 ημερών ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης, σύμφωνα με τις οικείες δια-
τάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

 Ο Προϊστάμενος

ΘΕOΔΩΡΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝOΣ

Ι

(4)
   Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του (επ.) 

BASHIAR (όν.) UMAR του MUHAMMAD BASHIAR 

και της SAMINA BEGUM για λαθρεμπορία καπνι-

κών προϊόντων. 

 Με την 314/2017/01-08-2018 καταλογιστική πράξη 
του Προϊσταμένου του Γ΄ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσ/νίκης 
Θεόδωρου Τρουλλινού, επιβάλλεται σε βάρος του (επ.) 

BASHIAR (όν.) UMAR του MUHAMMAD BASHIAR και της 
SAMINA BEGUM, γεν. 01/07/1986 στο Πακιστάν, κατόχου 
του υπ’αρ.4000/4/9614-θ Υπηρεσιακού Εγγράφου για 
την επιστροφή του, εκδοθέντος την 26/05/2017 από το 
Τ.Δ.Μ Αγίου Αθανασίου και ήδη αγνώστου διαμονής, 
πολλαπλά τέλη ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων ογδό-
ντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (2.584,32€), 
πλέον τελών χαρτοσήμου, για την παράνομη κατοχή 
3.760 τεμαχίων τσιγάρων και 0,700 κιλών καπνού, πράξη 
που χαρακτηρίζεται ως τελωνειακή παράβαση-λαθρε-
μπορία, κατά την έννοια των συνδυασμένων διατάξεων 
των άρθρων 119Α παρ. 2, 142 παρ. 2, 155 παρ. 1β΄ και 
2ζ΄ του ν. 2960/2001.

Ο καταλογιζόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή 
εντός 30 ημερών ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης, σύμφωνα με τις οικείες δια-
τάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

 Ο Προϊστάμενος

ΘΕOΔΩΡΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝOΣ

Ι

(5)
   Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του (επ.) 

GHANAM (όν.) MOHAMAD του SAID και της 

KHADIJA για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων. 

 Με την 64/22-05-2017 καταλογιστική πράξη του 
Προϊσταμένου του Γ΄ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσ/νίκης Θε-
όδωρου Τρουλλινού, επιβάλλεται σε βάρος του (επ.) 
GHANAM (όν.) MOHAMAD του SAID και της KHADIJA, 
γεν. 04/10/1994 στη Συρία, κατόχου του αρ. 0190175 
Δελτίου Αιτούντος Διεθνή Προστασία, εκδοθέντος από 
την Υπηρεσία Ασύλου την 27-01-2017 και ήδη αγνώστου 
διαμονής, πολλαπλά τέλη ποσού χιλίων πεντακοσίων 
ευρώ (1.500,00 €), πλέον τελών χαρτοσήμου, για την πα-
ράνομη κατοχή 1.000 τεμαχίων τσιγάρων, πράξη που 
χαρακτηρίζεται ως τελωνειακή παράβαση-λαθρεμπορία, 
κατά την έννοια των συνδυασμένων διατάξεων των άρ-
θρων 119Α παρ. 2, 142 παρ. 2 , 155 παρ. 1β΄ και 2ζ΄ του 
ν. 2960/2001.

Ο καταλογιζόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή 
εντός 30 ημερών ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης, σύμφωνα με τις οικείες δια-
τάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. 

Ο Προϊστάμενος

ΘΕOΔΩΡΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝOΣ

Ι

(6)
   Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του (επ.) 

MUHAMMAD (όν.) NADIM του SADIQ και της 

SHAMSHAD για λαθρεμπορία καπνικών προϊό-

ντων.

  Με την 75/2017/28-06-2018 καταλογιστική πράξη 
του Προϊσταμένου του Γ΄ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσ/νίκης 
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Θεόδωρου Τρουλλινού, επιβάλλεται σε βάρος του (επ.) 
MUHAMMAD (όν.) NADIM του SADIQ και της SHAMSHAD, 
γεν. 09/10/1995 στο Πακιστάν, κατόχου του αρ. 0177679 
Δελτίου Αιτούντος Διεθνή Προστασία από την Υπηρεσία 
Ασύλου Θεσ/νίκης, κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδός Μα-
κρυγιάννη αρ.11 και ήδη αγνώστου διαμονής, πολλαπλά 
τέλη ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), πλέον 
τελών χαρτοσήμου, για την παράνομη κατοχή 240 τεμαχί-
ων τσιγάρων, πράξη που χαρακτηρίζεται ως τελωνειακή 
παράβαση-λαθρεμπορία, κατά την έννοια των συνδυα-
σμένων διατάξεων των άρθρων 119Α παρ. 2, 142 παρ. 2, 
155 παρ. 1β΄ και 2ζ΄ του ν. 2960/2001.

Ο καταλογιζόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή 
εντός 30 ημερών ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης, σύμφωνα με τις οικείες δια-
τάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Ο Προϊστάμενος

ΘΕOΔΩΡΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝOΣ

Ι

    Αριθ. 529979(6699) (7)
3η Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ.30158 (388)/ 

27.01.2017 απόφασης του Περιφερειάρχη Κε-

ντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδι-

οτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μα-

κεδονίας.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 113, 159, 160, 186, 282 και 

283 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010), όπως τροποποιή-
θηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του κεφ. Α', των άρθρων 
27 - 36 του υποκεφ. Δ.1 του κεφ. Δ' και του άρθρου 60 του 
κεφ. Η' του μέρους Α' του ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαί-
θριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της 
επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
171/τ.Α΄/13.11.2017).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 83-90 του ν. 4314/2014 
«για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυ-
ξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης 
Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατά-
ξεις» (ΦΕΚ 265/τ.Α΄/23.12.2014), όπως τροποποιήθηκε με 
τις διατάξεις του ν. 4328/2014 (ΦΕΚ. 51/τ.Α΄/14.05.2014).

4. Τις διατάξεις του ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή-
λων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ».(ΦΕΚ 26/Α΄/09.02.2007), 
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 7 παρ. 2 περ. β. του 
ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερ-
νήσεως και λοιπές διατάξεις » ( ΦΕΚ 131/Α΄/28.06.2006).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 18 του ν.2690/ 
1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ 45/Α΄/ 
09.03.1999) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Τις διατάξεις των άρθρων 54 και 90 του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α΄/22.04.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

8. Τις υπ’ αριθμ. 81320 και 77909 / 01.12.2016 αποφά-
σεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας - Θράκης περί έγκρισης τροποποίησης 
του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 4302/τ.Β΄/30-12-2016).

9. Την υπ’ αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ 642/20.02.2017 απόφαση 
του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί παρά-
ταση θητείας Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων 
ευθύνης (ΦΕΚ 102/τ.ΥΟΔΔ/06.03.2017), καθώς και την 
υπ’ αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ. 844/26.03.2017 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί ορισμού 
Αντιπεριφερειάρχη και ανάθεση τομέων ευθύνης (ΦΕΚ 
1266/τ.Β΄/10.04.2018).

10. Την υπ’ αριθμ. οικ.30158 (388)/27.01.2017 απόφαση 
του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβί-
βασης αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-
νίας στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας (ΦΕΚ 516/τ.Β΄/21.02.2017), όπως τροπο-
ποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. οικ. 30672(393)/17.01.2018 
και την 241583(3105)17.05.2018 όμοιες (ΦΕΚ 364/τ.Β΄/ 
08.02.2018 και ΦΕΚ 2323/τ.Β΄/20.06.2018).

11. Την αριθμ. ΔΟΑ/οικ.26601/10-10-2007 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών και την αριθμ. ΔΟΑ/οικ. 
8638/26-03-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί 
μείωσης υπογραφών στις διοικητικές πράξεις και στα 
διοικητικά έγγραφα.

12. Την ανάγκη απλούστευσης διαδικασιών, για τη 
σύντομη διεκπεραίωση υπηρεσιακών θεμάτων και την 
εξασφάλιση της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας 
των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού ή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
αποφασίζουμε:

Α.) Την 3η τροποποίηση της υπ'αριθμ. οικ.30158 (388)/ 
27.01.2017 απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μα-
κεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Γενικής 
Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως ακολούθως:

1.) Στην ενότητα Α.1) οι παράγραφοι 12. έως 17. αντι-
καθίστανται ως εξής: 

«12. Τις αρμοδιότητες που αφορούν στην άσκηση 
εμπορικών δραστηριοτήτων, στην άσκηση υπαίθριου, 
πλανοδίου εμπορίου, λαϊκών αγορών, καθώς και λοιπών 
υπαιθρίων οργανωμένων αγορών χωρικής τους αρμο-
διότητας, με εξαίρεση όσων αφορά τις λαϊκές αγορές 
της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και όσων 
ανατίθενται με διάταξη νόμου σε άλλο διοικητικό / υπη-
ρεσιακό/ συλλογικό όργανο. 
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13.Τη συγκρότηση επιτροπών για θέματα υπαιθρίου 
εμπορίου χωρικής τους αρμοδιότητας, με εξαίρεση όσων 
αφορά τις λαϊκές αγορές της Μητροπολιτικής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης και όσων ανατίθενται με διάταξη νόμου 
σε άλλο διοικητικό / υπηρεσιακό/ συλλογικό όργανο.

14. Την έγκριση της απόφασης Δημοτικού Συμβουλί-
ου για τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού θέσεων 
πωλητών λαϊκών και επαγγελματικών αδειών για όλες 
τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν στη χωρική τους αρ-
μοδιότητα, με εξαίρεση όσων αφορά τις λαϊκές αγορές 
της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και όσων 
ανατίθενται με διάταξη νόμου σε άλλο διοικητικό / υπη-
ρεσιακό/ συλλογικό όργανο.

15. Την έγκριση της απόφασης Δημοτικών Συμβου-
λίων των Περιφερειακών Ενοτήτων για την προκήρυξη 
επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών από 
το Περιφερειακό Συμβούλιο με εξαίρεση όσων αφορά 
τις λαϊκές αγορές της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσα-
λονίκης και όσων ανατίθενται με διάταξη νόμου σε άλλο 
διοικητικό / υπηρεσιακό/ συλλογικό όργανο.

16. Την απόφαση του συστήματος διακριτότητας (δια-
χωρισμός παραγωγών -επαγγελματιών) στις λαϊκές αγο-
ρές των Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία, με εξαίρεση όσων αφορά τις 
λαϊκές αγορές της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλο-
νίκης και όσων ανατίθενται με διάταξη νόμου σε άλλο 
διοικητικό / υπηρεσιακό/ συλλογικό όργανο.

17. Την αδειοδότηση επαγγελματιών πωλητών/παρα-
γωγών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με εξαίρεση 
όσων αφορά τις λαϊκές αγορές της Μητροπολιτικής Ενότη-
τας Θεσσαλονίκης και όσων ανατίθενται με διάταξη νόμου 
σε άλλο διοικητικό / υπηρεσιακό/ συλλογικό όργανο.»

2.) Στην ενότητα Α.1) προστίθενται παράγραφοι 42. 
43 και 44. ως εξής:

«42. Την προκήρυξη διάθεσης αδειών επαγγελματι-
ών πωλητών λαϊκών αγορών στην Περιφερειακή τους 
Ενότητα, έπειτα από απόφαση του Περιφερειακού Συμ-
βουλίου, με εξαίρεση την προκήρυξη που αφορά στη 
Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης.

43. Την προκήρυξη διάθεσης αδειών επαγγελματιών 
πωλητών πλανοδίου εμπορίου στην Περιφερειακή τους 
Ενότητα με εξαίρεση όσων αφορά τις λαϊκές αγορές της 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και όσων ανα-
τίθενται με διάταξη νόμου σε άλλο διοικητικό / υπηρε-
σιακό/ συλλογικό όργανο.

44. Τις ενέργειες που αφορούν στη μεταβίβαση άδειας 
επαγγελματία πωλητή πλανοδίου εμπορίου χωρικής 
τους αρμοδιότητας, με εξαίρεση όσων αφορά τις λαϊκές 
αγορές τις Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και 
όσων ανατίθενται με διάταξη νόμου σε άλλο διοικητικό /
υπηρεσιακό/ συλλογικό όργανο.

3.) Στην ενότητα Α.2) οι παράγραφοι 19.,20. και 25. έως 
29. αντικαθίστανται ως εξής: 

«19. Τη συγκρότηση και το συντονισμό μικτών κλι-
μακίων ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του ν.4264/2014, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

20. Την ίδρυση, τη λειτουργία, τη χωροθέτηση, τη με-
τακίνηση, την επέκταση, την εποπτεία, τον έλεγχο και 

την οργάνωση των λαϊκών αγορών της Μητροπολιτικής 
Ενότητας Θεσσαλονίκης, με εξαίρεση όσων ανατίθενται 
με διάταξη νόμου σε άλλο διοικητικό / υπηρεσιακό/ συλ-
λογικό όργανο.

25. Την απόφαση του συστήματος διακριτότητας (δι-
αχωρισμός παραγωγών - επαγγελματιών) στις λαϊκές 
αγορές των Δήμων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσ-
σαλονίκης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

26. Την ανανέωση / θεώρηση/ αναστολή και ακύρωση 
αδειών πωλητών λαϊκών αγορών (επαγγελματιών πωλη-
τών- παραγωγών) καθώς και την άρση της αναστολής, 
συμπεριλαμβανομένων των αδειών που έχουν εκδοθεί 
από τον πρώην Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Θεσσαλο-
νίκης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

27. Την έκδοση νέων αδειών (επαγγελματιών πωλη-
τών- παραγωγών) για τη στελέχωση των λαϊκών αγορών 
της Μητροπολιτικής Ενότητα Θεσσαλονίκης, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

28. Την οριστική διαγραφή παραγωγού ή επαγγελμα-
τία πωλητή λαϊκών αγορών

29. Την προκήρυξη διάθεσης αδειών επαγγελματιών 
πωλητών λαϊκών αγορών στη Μητροπολιτική Ενότητα 
Θεσσαλονίκης, έπειτα από απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου».

4.) Στην ενότητα Α.2) προστίθενται παράγραφοι 30., 
31., 32., 33., 34.,35.,36.,37.,38.,39.,40., 41. και 42. ως εξής:

«30. Τη διάθεση αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών 
αγορών στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

31. Τη μεταβίβαση αδειών επαγγελματιών πωλητών 
λαϊκών αγορών που έχουν εκδοθεί από τους πρώην Ορ-
γανισμούς Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με 
τη κείμενη νομοθεσία.

32. Τις διοικητικές πράξεις που αφορούν σε θέματα λα-
ϊκών αγορών Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

33. Την πρόσληψη υπαλλήλου από παραγωγό ή επαγ-
γελματία πωλητή.

34. Τη διαγραφή υπαλλήλου από παραγωγό ή επαγ-
γελματία πωλητή

35. Την προσωρινή αναπλήρωση παραγωγού ή επαγ-
γελματία πωλητή.

36. Τη διαγραφή ημερών προσέλευσης παραγωγού ή 
επαγγελματία πωλητή σε λαϊκές αγορές.

37. Την έκδοση κανονισμού Λαϊκών Αγορών Μητρο-
πολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

38. Τον ορισμό συντελεστών κατανομής εσόδων από 
λαϊκές αγορές σε δήμους.

39. Την είσπραξη του ημερησίου δικαιώματος από τις 
λαϊκές αγορές της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλο-
νίκης.

40. Τη γνωμοδότηση προς την αρμόδια αρχή για έργα 
και δραστηριότητες Υποκατηγορίας Α2 ομάδας 5 "Εξο-
ρυκτικές δραστηριότητες" καθώς και για έργα ΠΕΣΔΑ 
κατηγορίας Α για τα οποία δεν απαιτείται άλλη αδειο-
δότηση.

41. Την υποβολή φακέλου ΠΠ (Περιβαλλοντικού Προ-
ελέγχου) καθώς και ΣΜΠΕ (Στρατηγικής Μελέτης Περι-
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βαλλοντικών Επιπτώσεων) προς την αρμόδια αρχή, στα 
πλαίσια αξιολόγησης σχεδίου καθορισμού λατομικών 
περιοχών.

42. Τη διενέργεια εξετάσεων τεχνικών επαγγελμάτων 
και τη συγκρότηση της εξεταστικής επιτροπής για τη 
χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία.»

Β.) Κατά τα λοιπά η υπ' αριθμ. οικ.30158 (388)/ 
27.01.2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μα-
κεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Γενικής 
Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 516/τ.Β΄/ 
21.02.2017), όπως τροποποιήθηκε, παραμένει σε ισχύ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

  Θεσσαλονίκη, 23 Οκτωβρίου 2018 

Ο Περιφερειάρχης

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ

Ι

    Αριθμ. 529973(6698) (8)
Μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων του «Σημείου 

Αναφοράς» για την παρακολούθηση εφαρμογής 

της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαι-

ώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 113 και 159 του ν. 3852/ 

2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
(ΦΕΚ 87/Α΄/7.06.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 71 του ν. 4488/ 
2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές 
ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των 
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλ-
λες διατάξεις.» (ΦΕΚ. 137/τ.Α΄/13-9-2017).

3. Τις διατάξεις του ν.4074/2012 «Κύρωση της Σύμ-
βασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και 
του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες» (ΦΕΚ. 88/τ.Α΄/ 
11.04.2012).

4. Τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώμα-
τα των Ατόμων με Αναπηρία και το Προαιρετικό Πρωτό-
κολλο, τα οποία υιοθετήθηκαν από τη Γενική Συνέλευση 
του ΟΗΕ με την απόφαση 61/611/13.12.2006 και τέθηκαν 
σε ισχύ στις 4 Μαΐου 2008.

5. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 7 παρ. 2 περ. β. του 
ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερ-
νήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/Α΄/28.06.2006).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 18 του ν.2690/1999 
«Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ 45/Α΄/ 
09.03.1999) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Τις υπ'αριθμ. 81320 και 77909/01.12.2016 αποφάσεις 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ 4302/Β΄/30.12.2016), με τις 
οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (π.δ. 133/2010, ΦΕΚ 
226/Α΄/27.12.2010).

8. Τις διατάξεις των άρθρων 54 και 90 του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98/Α΄/22.04.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

9. Την υπ' αριθμ. οικ. 183515(2482)/16.04.2018 από-
φαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί 
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης 
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας στον Αντι-
περιφερειάρχη τομέα Δημόσιας Υγείας και Αλληλεγγύ-
ης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 229/
Β΄/01.02.2017).

10. Την υπ' αριθμ. 30168(389)/27.01.2017 απόφαση 
του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μετα-
βίβασης αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Δη-
μόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (ΦΕΚ. 229/Β΄/ 
01.02.2017), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 
243015(3916)/16.06.2017 απόφασή του και ισχύει (ΦΕΚ 
2172/Β΄/26.06.2017).

11. Την ανάγκη μεταβίβασης των αρμοδιοτήτων του 
«Σημείου Αναφοράς» σε οργανική μονάδα της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία θα μεριμνήσει για 
την υλοποίηση και την παρακολούθηση εφαρμογής της 
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των 
Ατόμων με Αναπηρίες σε περιφερειακό επίπεδο.

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρους του Κρατικού Προϋ-
πολογισμού ή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
αποφασίζουμε:

Τη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων του «Σημείου Ανα-
φοράς» για την υλοποίηση και την παρακολούθηση εφαρ-
μογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώ-
ματα των Ατόμων με Αναπηρίες σε περιφερειακό επίπεδο 
στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 23 Οκτωβρίου 2018

Ο Περιφερειάρχης

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ

Ι

Αριθμ. απόφ.    72/2018 (9)
Πραγματοποίηση εργασίας καθ' υπέρβαση του 

υποχρεωτικού ωραρίου για το Β' εξαμήνου του 

έτους 2018 στον Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελ-

τιώσεων (ΤΟΕΒ) Μεραμβέλλου.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ 
ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟΥ

  Αφού έλαβε υπόψη του:
α) Το άρθρο 7 του κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 

(176/Α΄) σύμφωνα με το οποίο στο πεδίο εφαρμογής 
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του υπάγονται οι υπάλληλοι των γενικών και τοπικών 
οργανισμών εγγείων βελτιώσεων (περ. ιδ),

β) την 2/2015/ΔΕΠ/05-01-2016 εγκύκλιο του Υπουργεί-
ου Οικονομικών με θέμα: Παροχή οδηγιών για την εφαρ-
μογή των διατάξεων του κεφαλαίου Β' του ν.4354/2015 
(176/Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του 
Δημοσίου , των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Ο.Τ.Α) πρώτου και δευτέρου βαθμού των Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ) και Ιδιωτικού Δικαίου 
(Ν.Π.Ι.Δ) καθώς και των ΔΕΚΟ του κεφ. Α΄ του ν. 3429/ 
2005 (Α΄314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις» και ΑΔΑ: 
ΨΑΕΦΗ-Π07,

γ) τις διατάξεις της παρ. Α του άρθρου 20 (Εργασία καθ' 
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου) του ν. 4354/2015 
στις οποίες επισημαίνεται ότι είναι υποχρεωτική η δη-
μοσίευση των ανωτέρων αποφάσεων στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

δ) Την εισήγηση του Πρόεδρου του Δ.Σ η οποία έχει ως 
ακολούθως: ο οργανισμός λειτουργεί με ένα και μοναδικό 
τακτικό υπάλληλο Διοικητικό (ΔΕ) για την κάλυψη των 
παγίων, διαρκών και επειγουσών αναγκών του σε επίπεδο 
μηχανοργάνωσης , διοίκησης, διαχείρισης και γραμμα-
τειακής υποστήριξης, πέραν όμως των καθοριζόμενων 
αρμοδιοτήτων του και ελλείψει Διευθυντού χειρίζεται 
όλα γενικά τα θέματα που προκύπτουν για τον οργανι-
σμό, υποχρεωτικά παρευρίσκεται σε όλες τις τακτικές 
και έκτακτες συνεδριάσεις του Δ.Σ ως πρακτικογράφος 
οι οποίες πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες και 
μετά το πέρας λειτουργίας του κανονικού ωραρίου του.

Επίσης παρευρίσκεται ως πρακτικογράφος στις τακτι-
κές και έκτακτες συνεδριάσεις της Γ.Σ οι οποίες πραγμα-
τοποιούνται ημέρα Κυριακή.

Αρκετές είναι οι φορές που χρειάζεται να παραμείνει 
στο γραφείο του οργανισμού για διεκπεραίωση αρκετών 

θεμάτων και ειδικότερα την περίοδο λειτουργικής αιχμής 
των έργων κατά την αρδευτική περίοδο την οποία τα 
έργα λειτουργούν επί 24ωρης βάσης (σύμφωνα με το 
άρθρο 8 του Κανονισμού Άρδευσης).

ε) Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή, δεν συνεπάγεται 
επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς οι 
πόροι των Ο.ΕΒ προέρχονται από τις ανταποδοτικές ει-
σφορές των ωφελουμένων (άρθρο 15 του ν.δ. 3881/1958 
« Περί έργων εγγείων βελτιώσεων») και κατόπιν των ανω-
τέρω το σώμα αποφασίζει ομόφωνα:

α) Την πραγματοποίηση υπερωριακής καθ' υπέρβαση 
του υποχρεωτικού ωραρίου απασχόλησης, εντός του 
έτους 2018, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 
όπως ισχύει. Ειδικότερα, για το Β' εξάμηνο του 2018 
απογευματινή υπερωριακή εργασία πέραν των ωρών 
της υποχρεωτικής εργασίας μέχρι 120 ώρες και μέχρι 
96 ώρες υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες στον Εμμανουήλ Δημ. Κουρίνο μοναδικό 
τακτικό υπάλληλο του Τ.Ο.Ε.Β. Μεραμβέλλου με Βαθμό 
Δ του Κλάδου ΔΕ2 Διοικητικού και μέχρι 96 ώρες υπε-
ρωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες.

β) Ανώτατο όργανο για την αναγκαιότητα πραγματο-
ποίησης υπερωριακής απασχόλησης καθίσταται ο Πρόε-
δρος του Οργανισμού Καμπάνας Εμμανουήλ και για την 
παρακολούθηση της υλοποίησης εντός των ορίων του 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2018, καθίσταται 
το οικονομικό τμήμα του Οργανισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Άγιος Νικόλαος, 18 Οκτωβρίου 2018 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΜΠΑΝΟΣ   
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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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής 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 - 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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