
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών.

2 Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

3 Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Λέκτορα του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

4 Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχων Δημοτικών 
Ενοτήτων του Δήμου Φαρκαδόνας, σε υπαλλή-
λους του Δήμου Φαρκαδόνας.

5 Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ωδεί-
ου με την επωνυμία «ΩΔΕΙΟ ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
ΣΟΥΛΑΝΤΙΚΑ».

6 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 12/2020 απόφασης Δη-
μάρχου περί καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας 
έτους 2020 (Β’ 390).

7 Αναγόρευση του Κωνσταντίνου Ζοπουνίδη σε 
Επίτιμο Καθηγητή του Ελληνικού Μεσογειακού 
Πανεπιστημίου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    Φ. 146/94/Z2/119512 (1)
Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημί-

ου Αθηνών .

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Tης περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4485/2017 

«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’  114).

β. Tου άρθρου 79 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνο-
λογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» 
(Α’  258).

γ. Το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’  133).

δ. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την 
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’133).

ε. Του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’  31).

στ. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση... -Μετα-
φορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργεί-
ων» (Α’  119).

ζ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’  121).

η. Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’  123).

θ. Την υπό στοιχεία 6632/Υ1/25.7.2019 απόφαση «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, Βασίλειο Διγαλάκη» (Β’ 3009).

ι. Την υπ’  αρ. 59/7.2.2020 εγκύκλιο του Υπουργού 
Επικρατείας «Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 109 του 
ν. 4622/2019 (Α’  133) σχετικά με την αρμοδιότητα των 
Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων 
για την τελική υπογραφή ατομικών διοικητικών πρά-
ξεων».

2. Την υπ’ αρ. 392/6.3.2018 πράξη του Πρύτανη του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
(Γ’  380) για το διορισμό του Αθανασίου Δουζένη στη 
βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό 
αντικείμενο «Ψυχιατρική-Ψυχοϊατροδικαστική».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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3. Την από 13.9.2019 αίτηση του Καθηγητή Αθανασίου 
Δουζένη για τη μεταβολή του γνωστικού του αντικει-
μένου.

4. Την από 8.10.2019 απόφαση της συνεδρίασης της 
Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστη-
μών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών, η οποία εγκρίνει τη μεταβολή του γνωστι-
κού αντικειμένου του ως άνω Καθηγητή καθώς και την 
από 24.9.2019 σύμφωνη γνώμη του Τομέα Κοινωνικής 
Ιατρικής, Ψυχιατρικής και Νευρολογίας.

5. Το υπ’  αρ. 1920009801/19.11.2019 έγγραφο της 
Πρυτανείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών που αφορά στη μεταβολή γνωστικού 
αντικειμένου του Αθανασίου Δουζένη.

6. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου 
του Αθανασίου Δουζένη του Ιωάννη, Καθηγητή πρώτης 
βαθμίδας, του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημί-
ου Αθηνών, από «Ψυχιατρική-Ψυχοϊατροδικαστική» σε 
«Ψυχιατρική».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 11 Σεπτεμβρίου 2020 

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

 Ι 

Αριθμ  . Φ. 146/93/Z2/119476 (2)
Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής .

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4485/2017 

«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’  114).

β. Του άρθρου 79 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνο-
λογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» 
(Α’  258).

γ. Το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

δ. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την 
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

ε. Του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).

στ. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση...-Μετα-
φορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργεί-
ων» (Α’  119).

ζ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’  121).

η. Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’  123).

θ. Την υπό στοιχεία 6632/Υ1/25.7.2019 απόφαση «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, Βασίλειο Διγαλάκη» (Β’ 3009).

ι. Την υπ’  αρ. 59/7.2.2020 εγκύκλιο του Υπουργού 
Επικρατείας «Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 109 του 
ν. 4622/2019 (Α’  133) σχετικά με την αρμοδιότητα των 
Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων 
για την τελική υπογραφή ατομικών διοικητικών πρά-
ξεων».

2. Την υπ’  αρ. 5093/18.6.2009 απόφαση του Προέ-
δρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) 
Πειραιά, για τη μετάκληση του Βασιλείου Πανάγου στη 
βαθμίδα του καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικο-
νομική Επιστήμη με έμφαση στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές» 
(Γ’  63).

3. Την υπ’ αρ. 58229/30.10.2019 αίτηση του καθηγητή 
Βασιλείου Πανάγου για τη μεταβολή του γνωστικού του 
αντικειμένου.

4. Την από 6.11.2019 απόφαση της 17ης συνεδρίασης 
της Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρημα-
τοοικονομικής της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών 
και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής, η οποία εγκρίνει τη μεταβολή του γνωστικού 
αντικειμένου του ως άνω Καθηγητή καθώς και την από 
5.11.2019 απόφαση της 4ης συνεδρίασης του Τομέα 
Μαθημάτων Νομικών, Οικονομικών και Οργάνωσης 
και Διοίκησης.

5. Το υπ’ αρ. 77413/19.12.2019 έγγραφο της Πρυτα-
νείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής που αφορά 
στη μεταβολή γνωστικού αντικειμένου του Βασιλείου 
Πανάγου.

6. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου 
του Βασιλείου Πανάγου του Γεωργίου, Καθηγητή πρώτης 
βαθμίδας, του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονο-
μικής της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινω-
νικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 
από «Οικονομική Επιστήμη με έμφαση στις Ευρωπαϊκές 
Πολιτικές» σε «Διεθνής Οικονομική και Χρηματοοικο-
νομική».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μαρούσι, 11 Σεπτεμβρίου 2020 

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
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 Αριθμ.     Φ.146/91/Z2/119426 (3)
Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Λέκτορα του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας .

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4485/2017 

«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’  114).

β. Του άρθρου 79 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογι-
κή Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (Α’  258).

γ. Το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 (Α’  133) «Επιτελικό 
Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης».

δ. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την 
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’133).

ε. Του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’  31).

στ. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση ...-Μετα-
φορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργεί-
ων» (Α’  119).

ζ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’  121).

η. Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’  123).

θ. Την υπό στοιχεία 6632/Υ1/25.7.2019 απόφαση «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, Βασίλειο Διγαλάκη» (Β’ 3009).

ι. Την υπ’  αρ. 59/7.2.2020 εγκύκλιο του Υπουργού 
Επικρατείας «Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 109 του 
ν. 4622/2019 (Α’  133) σχετικά με την αρμοδιότητα των 
Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων για 
την τελική υπογραφή ατομικών διοικητικών πράξεων».

2. Την υπό στοιχεία 13679/19/ΓΠ/6.6.2019 πράξη του 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Β’ 2978) για τη 
μετατροπή της θέσης του Κωνσταντίνου Κακάβα από 
προσωποπαγή Θέση μόνιμου Λέκτορα Εφαρμογών σε 
προσωποπαγή θέση μόνιμου Λέκτορα στο Γενικό Τμήμα.

3. Την υπ’ αρ. 1371/20.9.2019 αίτηση του Λέκτορα 
Κωνσταντίνου Κακάβα για τη μεταβολή του γνωστικού 
του αντικειμένου.

4. Την από 30.9.2019 απόφαση της 7ης συνεδρίασης 
της Συνέλευσης του Γενικού Τμήματος του Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλίας, η οποία εγκρίνει τη μεταβολή του γνω-
στικού αντικειμένου του ως άνω Λέκτορα καθώς και το 
γεγονός ότι το Γενικό Τμήμα δε διαιρείται σε Τομείς.

5. Το υπό στοιχεία 204/20/ΓΠ/9.1.2020 έγγραφο της 
Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που αφορά 
στη μεταβολή γνωστικού αντικειμένου του Λέκτορα 
Κωνσταντίνου Κακάβα.

6. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου 
του Κωνσταντίνου Κακάβα του Βασιλείου, Λέκτορα, του 
Γενικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, από 
«Χημικές επεξεργασίες ξύλου (προστασία, αναλυτικές 
χημικές, εκχυλίσματα)» σε «Ενόργανη χημική ανάλυση 
στην ποιότητα του περιβάλλοντος και ανθρώπινη υγεία».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 11 Σεπτεμβρίου 2020 

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

 Ι

     Αριθμ. 155487 (4)
Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχων Δημοτικών 

Ενοτήτων του Δήμου Φαρκαδόνας, σε υπαλλή-

λους του Δήμου Φαρκαδόνας. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1) Των άρθρων 1, 6, 58 και 280 του ν. 3852/2010 «Νέα 

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

2) Των άρθρων 1 και 2 του ν. 344/1976 «Περί ληξιαρ-
χικών πράξεων» (Α’ 143), όπως ισχύουν μετά την αντι-
κατάσταση τους με τις παρ. 15 και 16 του άρθρου 9 του 
ν. 2307/1995 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχι-
ακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α’ 113).

3) Των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 «Εκδημο-
κρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση γραφειοκρατί-
ας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση αδι-
κιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 47), όπως συμπληρώθηκε με 
το άρθρο 24 του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση 
του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α’ 21).

4) Της παρ. 20 του άρθρου 5 του ν. 4623/2019 «Ρυθ-
μίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την 
ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και 
άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134).

5) Της περ. γγ της παρ. 4, του άρθρου 8 του π.δ. 38/
2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας- Στερεάς Ελλάδας» (Α’ 231).

6) Την υπό στοιχεία Φ.127080/57460/21.12.2010 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περί υποδιαίρεσης 
ληξιαρχικής περιφέρειας Δήμων που συνιστώνται από 
συνένωση Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τον ν. 3852/2010 (Β’ 1984).

7) Την υπ’ αρ. 13917/15.05.2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών περί διορισμού Συντονιστή στην Απο-
κεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 250).
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8) Την υπ’ αρ. 6983/85785/01.06.2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς 
Ελλάδας, «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Σ.Ε.) στον Προϊστάμενο ή στην Προϊσταμένη της 
Γενικής Διευθύνσεως Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους ή στις Προϊσταμένες Διευθύνσεων και 
Τμημάτων της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως» (Β’ 2002). 

9) Την υπ’ αρ. 65 (Α.Π. Φ.127080/57510/31.12.2010) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

10) Το υπό στοιχεία Φ.131360/13554/14/14.8.2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, περί θητείας Ληξιάρχου.
11) Το υπό στοιχεία 61791/Σ.15782/04.09.2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Ληξίαρχοι της 

νέας δημοτικής περιόδου».
12) Το γεγονός ότι κενώθηκε η θέση του Δημάρχου Φαρκαδόνας Ιωάννη Σακελλαρίου λόγω θανάτου του.
13) Το γεγονός ότι η άσκηση των ληξιαρχικών καθηκόντων του νέου Δημάρχου Φαρκαδόνας ή από τους νόμιμους 

αναπληρωτές του δεν είναι δυνατή ή είναι εξαιρετικά δύσκολη.
14) Το υπ’ αρ. 8712/07.09.2019 έγγραφο του Δήμου Φαρκαδόνας, σύμφωνα με το οποίο προτείνεται η ανάθεση 

των καθηκόντων Ληξιάρχων Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Φαρκαδόνας σε υπαλλήλους του Δήμου Φαρκαδόνας.
15) Την υπ’ αρ. 9037/14.09.2020 βεβαίωση του Τμήματος Οικονομικού της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού 

του Δήμου Φαρκαδόνας, με την οποία βεβαιώνεται ότι στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020 του 
Δήμου Φαρκαδόνας και στον Κ.Α. 10-6012.002 με τίτλο: «Αποζημίωση γα υπερωριακή εργασία» έχει προβλεφθεί 
πίστωση ποσού 9.000,00 ευρώ, για την κάλυψη δαπάνης για την υπερωριακή απασχόληση Ληξιάρχων του Δήμου 
Φαρκαδόνας. Ανάλογες πιστώσεις έχουν προβλεφθεί και στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, αποφασίζουμε: 

Αναθέτουμε την άσκηση καθηκόντων Ληξιάρχων σε Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Φαρκαδόνας σε υπαλλήλους 
του Δήμου Φαρκαδόνας ως κάτωθι:

Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ 

ΣΧΕΣΗ

1.
Δημοτική Ενότητα 
(Δ.Ε) Φαρκαδόνας
(Έδρα Δήμου)

Βασιλική Πέρκα Δημήτριος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ Μόνιμη

2. Δημοτική Ενότητα
(Δ.Ε) Οιχαλίας Κωνσταντίνος Κυρίτσης Νικόλαος ΠΕ Διοικητικού 

Οικονομολόγος Μόνιμος

3. Δημοτική Ενότητα
(Δ.Ε) Πελινναίων Μιλτιάδης Τασιούλας Αθανάσιος ΠΕ Διοικητικού Μόνιμος

Οι ανωτέρω θα ασκούν τα καθήκοντα των Ληξιάρχων στις ανωτέρω Δημοτικές Ενότητες από τη δημοσίευση της 
απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με την παρούσα ανακαλείται κάθε προηγούμενη απόφαση περί ανάθεσης ληξιαρχικών καθηκόντων στις ως άνω 
Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Φαρκαδόνας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Λάρισα, 14 Σεπτεμβρίου 2020 

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΤΟΒΑΣ 

Ι

   Αριθμ. 202547 (5)
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ωδείου με την επωνυμία «ΩΔΕΙΟ ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΟΥΛΑ-

ΝΤΙΚΑ» .

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. Ι του άρθρου 75 του ν. 3463/2006 (Α’ 114), όπως προστέθηκε με το στοιχείο 28 της παρ. 4 του άρθρου 

94 του ν. 3852/2010 (Α’  87).
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2. Το β.δ. 16/1966 «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσι-
κών ιδρυμάτων» (Α’  7) και το άρθρο 10 του ν. 3207/2003 
«Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες 
διατάξεις».

3. Τα εδάφια β, γ, δ, και ε της παρ. 13 του άρθρου 10 
του ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων Υπ. Πολιτισμού και 
άλλες διατάξεις» (Α’  302).

4. Τον ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφο-
ρώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών 
μουσικών ιδρυμάτων» (Α’  90).

5. Την υπ’  αρ. 7388/7.2.1994 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός παραβόλου για ίδρυση Ανωτέρω Σχολών 
Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και ιδιωτικών Μουσικών Εκ-
παιδευτηρίων» (Β’ 123).

6. Την υπ’ αρ. 78036/2473/14.10.2004 υπουργική από-
φαση «Καθορισμός προδιαγραφών κτηρίων για στέγαση 
Μουσικού εκπαιδευτηρίου». (Β’ 1595).

7. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΤ/οικ.38573/1216/31.3.2011 
κοινή υπουργική απόφαση «Διεκπεραίωση και απλού-
στευση της διοικητικής διαδικασίας χορήγησης άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών εκπαιδευ-
τικών ιδρυμάτων (Ωδείων, Μουσικών Σχολών ή Παραρ-
τημάτων αυτών) μέσω των ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέ-
τησης» (Β’ 693).

8. Τις υπ’ αρ. 066414/20-03-2020 και 112482/26-05-2020
αιτήσεις του ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του Αναστασίου 
και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας ωδείου με την επωνυμία «ΩΔΕΙΟ 
ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΟΥΛΑΝΤΙΚΑ».

9. Το υπό στοιχεία ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΣΠ/ΔΚΕ/ΤΜΕ/465414/
12279/3294/1436/07-09-2020 (υπ’  αρ. Δ.Α: 200076/
09-09-2020) πόρισμα της Επιτροπής Ελέγχου Καταλλη-
λότητας Κτιριακών Εγκαταστάσεων Μουσικών Εκπαιδευ-
τικών Ιδρυμάτων, με το οποίο εισηγείται τη χορήγηση 
άδειας λειτουργίας Ωδείου με την επωνυμία «ΩΔΕΙΟ 
ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΟΥΛΑΝΤΙΚΑ» στο κτίριο, που βρί-
σκεται επί της οδού Αμφιτρύωνος 44-Αθήνα.

10. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσί-
ας του Δήμου Αθηναίων (απόφ. υπ’ αρ. 99128/32001+
95172/30913/2018) του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αττικής (Β’ 5713).

11. Την υπ’ αρ. 80160/10-4-2020 απόφαση του Δημάρ-
χου Αθηναίων «Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του 
Δημάρχου Αθηναίων σε Αντιδημάρχους του ιδίου Δή-
μου», η οποία τροποποίησε και συμπλήρωσε την υπ’ αρ. 
224652/2-9-2019 ομοία, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε στον ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ του Αναστα-
σίου και της Δέσποινας (ΑΦΜ: 141483990- ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) 
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ωδείου, το οποίο θα στεγα-
στεί επί της οδού Αμφιτρύωνος 44, Πετράλωνα-Αθήνα και 
θα έχει επωνυμία «ΩΔΕΙΟ ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΟΥΛΑΝΤΙ-
ΚΑ». Το Ωδείο θα λειτουργήσει τις εξής Σχολές και Τμήματα:

1. Σχολή Ανώτερων θεωρητικών Μαθημάτων και Σύν-
θεσης με Τμήματα:

α) Ωδικής, β) Ενοργάνωσης Πνευστών Οργάνων, 
γ) Αρμονίας, δ) Αντίστιξης, ε) Φυγής, στ) Σύνθεσης,

2. Σχολή Ενόργανης Μουσικής με Τμήματα:
α) Πληκτών, β) Εγχόρδων, γ) Πνευστών, δ) Κρουστών 

οργάνων, ε) Κλαβικύμβαλου (Τσέμπαλου), στ) Κλασικής 
Κιθάρας.

3. Σχολή Μονωδίας με Τμήματα:
α) Μονωδίας, β) Μελοδραματικής.
4. Σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
5. Σχολή Σαξοφώνου.
6. Σχολή Διεύθυνσης Ορχήστρας.
7. Σχολή Διεύθυνσης Χορωδίας.
Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δα-

πάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Αντιδήμαρχος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΣ

 Ι    

 Αριθμ. απόφ. 126 (6)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 12/2020 απόφασης Δη-

μάρχου περί καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας

έτους 2020.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρ-

χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’  87).

2. Τα άρθρα 36, 48, 49 και 176 του ν. 3584/2007 «Κύρω-
ση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων» (Α’ 143).

3. Την παρ. 10 του άρθρου 12 του ν. 2503/ 1997 «Διοί-
κηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση 
θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 107).

4. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 «Μισθολογικές ρυθ-
μίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176).

5. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για 
την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του 
ν. 4354/2015 (Α’ 176) (Ανάλυση κατ’ άρθρο και παράγρα-
φο άρθρων 7- 35 του ν. 4354/2015 σχετικά με μισθολογι-
κές ρυθμίσεις υπαλλήλων Δημοσίου, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, 
ΔΕΚΟ/Ανάκληση εγκυκλίου 2/1015/ΔΕΠ/16).

6. Την υπ’ αρ. 12/2020 απόφαση Δημάρχου περί καθι-
έρωσης υπερωριακής εργασίας έτους 2020 (Β’ 390), για 
το υπηρετούν μόνιμο και αορίστου χρόνου προσωπικό 
του Δήμου Αλμυρού.

7. Την υπ’ αρ. 74/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
Αλμυρού με θέμα «6η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού 
εσόδων και εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2020».

8. Την υπ’ αρ. 102410/09.07.2020 απόφαση Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελ-
λάδας με θέμα «Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αρ. 74/2020 
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλ-
μυρού με θέμα «6η αναμόρφωση του προϋπολογισμού 
του Δήμου Αλμυρού, οικ. έτους 2020».

9. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αλμυρού (Β’ 2210, 2012).
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10. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στον 
Δήμο Αλμυρού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 12/2020 απόφαση Δημάρχου 
περί καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας για το έτος 2020, 
η οποία δημοσιεύθηκε στο Β’ 390, για το υπηρετούν μόνιμο 
και αορίστου χρόνου προσωπικό του Δήμου Αλμυρού, ως 
εξής:

2. ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΟΡΓΑΝΩ-
ΣΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗ-
ΤΑΣ ΖΩΗΣ

Καταργείται ο κωδικός-Κ.Α.: 35-6022.001 με πίστωση 
1.200,00 € και

Εγγράφεται ως νέος ο κωδικός-Κ.Α.: 35-6012.001 με 
πίστωση 1.200,00 €.

Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται επιπλέον δα-
πάνη στην συνολική δαπάνη ύψους 22.000,00 €, η οποία 
αναφέρεται στην υπ’ αρ. 12/2020 απόφαση Δημάρχου 
περί καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας έτους 2020 
(Β’ 390), για το μόνιμο και αορίστου χρόνου προσωπικό 
του Δήμου Αλμυρού.

Η απόφαση αυτή ισχύει μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2020.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 12/2020 (Β’ 390) από-

φαση Δημάρχου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αλμυρός, 14 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Δήμαρχος

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 

Ι  

Αριθμ. 5466/Φ20 (7)
   Αναγόρευση του Κωνσταντίνου Ζοπουνίδη σε 
Επίτιμο Καθηγητή του Ελληνικού Μεσογειακού 
Πανεπιστημίου. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
(Συνεδρίαση 35η/29.07.2020)  

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τον ν. 4009/2011 (Α’ 195). 
2. Τα άρθρα 12, 13 και 15 καθώς και την παρ. 8 του 

άρθρου 84 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία 
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 114). 

3. Τον ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και 

Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειρα-
ματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 70). 

4. Το άρθρο 41 του π.δ. 160/2008 «Πρότυπος Γενι-
κός Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Α.Ε.Ι.» 
(Α’ 220) σε συνδυασμό με την περ. ζ του άρθρου 8 του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114). 

5. Την παρ. 22 του άρθρου 80 και την παρ. 58 του άρ-
θρου 81 του ν. 4009/2011. 

6. Τα άρθρα 2, 3 και 4 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικη-
τικών οργάνων στο διαδίκτυο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 112). 

7. Την υπό στοιχεία 319/Φ20/16-05-2019 (ΑΔΑ: 
ΨΙΦ846ΜΗ2Ι-Θ6Β) απόφαση του Πρύτανη του Ελληνι-
κού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με θέμα: «Συγκρότηση 
της Συγκλήτου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστη-
μίου». 

8. Την πρόταση της προσωρινής Συνέλευσης του Τμή-
ματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στη συ-
νεδρίαση υπ’ αρ. 27/Θ.1/22-07-2020 «Πρόταση για την 
αναγόρευση του Καθηγητή Κωνσταντίνου Ζοπουνίδη σε 
Επίτιμο Καθηγητή του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης 
και Τεχνολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπι-
στημίου». 

9. Την υπό στοιχεία 206997/Ζ1/27-11-2017 πράξη 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 633), με την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή 
Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του ΤΕΙ 
Κρήτης. 

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφάσισε: 

Την αναγόρευση του Κωνσταντίνου Ζοπουνίδη, Κα-
θηγητή της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκη-
σης του Πολυτεχνείου Κρήτης, σε Επίτιμο Καθηγητή του 
Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της 
Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελλη-
νικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ηράκλειο, 10 Σεπτεμβρίου 2020 

Ο Πρύτανης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ    
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*02041532809200008*

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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