
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων 
ημερών κίνησης εκτός έδρας αιρετών του Δήμου 
Άνδρου, για το έτος 2021.

2 Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων 
ημερών κίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων του 
Δήμου Πρεσπών, για το έτος 2021.

3 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή 
υπαλλήλων του Τμήματος Αθλητισμού της Περι-
φερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας, για το Α’ εξάμηνο του έτους 2021. 

4 Προαιρετική λειτουργία των εμπορικών κατα-
στημάτων στον Νομό Κυκλάδων της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου για το έτος 2021 και άλλες Κυρια-
κές, επιπλέον των αναφερομένων στις παρ. του 
άρθρου 16 του ν. 4177/2013, λαμβανομένων υπό-
ψη των τοπικών ιδιαιτεροτήτων που σχετίζονται 
με την οικονομική δραστηριότητα στον Νομό Κυ-
κλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

5 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλή-
λων του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 59778 (1)
   Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων 
ημερών κίνησης εκτός έδρας αιρετών του Δή-
μου Άνδρου, για το έτος 2021.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ.  1 του άρθρου 280 του ν. 3852/

2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικρά-
της» (Α΄ 87).

2. Το π.δ. 143/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου» (Α΄ 236).

3. Την υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 3 και 
των άρθρων 2 και 3 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94), όπως 
τροποποιήθηκε με την παρ.  2 του άρθρου 36 του 
ν. 4484/2017.

4. Τα άρθρα 28 και 28Α του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρα-
τισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας 
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 47).

5. Την υπ’ αρ. 78161/31-12-2018 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία ο Πολύκαρπος 
Πολυχρονάκης, Αν. Προϊστάμενος της Γενικής Διεύ-
θυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, 
ορίζεται να ασκεί καθήκοντα Συντονιστή Α.Δ. Αιγαίου 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 783).

6. Την υπό στοιχεία οικ. 2/74450/ΔΕΠ/24.11.2015 εγκύ-
κλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Παροχή 
οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαρ. 
Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) 
“Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας”».

7. Το υπ’ αρ. 14107/22-12-2020 αίτημα του Δήμου Άν-
δρου, με το οποίο διαβιβάζεται η υπ’ αρ. 206/2020 από-
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άνδρου, με 
την οποία καθορίζεται ο αριθμός και η ειδικότητα των 
αιρετών του που πρόκειται να μετακινηθούν.

8. Την υπ’ αρ. 13156/3-12-2020 βεβαίωση της Οικονο-
μικής Υπηρεσίας Δήμου Άνδρου περί των πιστώσεων, 
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων 
κατά το έτος 2021 ημερών μετακίνησης εκτός έδρας 
των αιρετών που υπηρετούν στο Δήμο Άνδρου ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

31 Δεκεμβρίου 2020 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 6112

70833

ΑΙΡΕΤΟΙ
Α/Α Αξίωμα Αριθμός Αιρετών Ανώτατο όριο ημερών κατ’ έτος
1 Δήμαρχος 1 60
2 Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 1 60
3 Αντιδήμαρχοι 5 60
4 Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι 2 60
5 Δημοτικοί Σύμβουλοι 13 30
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Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 12.000,00 € σε βάρος του προϋπολογισμού του έτους 2021 
του Δήμου Άνδρου στους παρακάτω Κ.Α.:
Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ

00.6421.0001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών εκτός έδρας στο Εσω-
τερικό 9.000,00

00.6421.0002 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών εκτός έδρας στο Εξωτε-
ρικό 3.000,00

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 29 Δεκεμβρίου 2020

Ο ασκών καθήκοντα Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. 166664 (2)
Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων 

ημερών κίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων 

του Δήμου Πρεσπών, για το έτος 2021.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 280 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

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

2. Το π.δ. 141/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας» (Α΄ 234).

3. Το άρθρο 3 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 
2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94), όπως αυτές τροποποιήθηκαν 
με το άρθρο 36 του ν. 4484/2017 (Α΄ 110).

4. Την υπ’ αρ. 13912/15-05-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 250), με την οποία διορίστηκε 

Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - 
Δυτικής Μακεδονίας ο Βασίλειος Μιχελάκης του Πολύ-
καρπου.

5. Το υπ’ αρ. 4312/07-12-2020 έγγραφο του Δήμου 
Πρεσπών με θέμα «Καθορισμός ανώτατου ορίου επι-
τρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων 
του Δήμου Πρεσπών για το έτος 2021».

6. Την υπ’ αρ. 4311/07-12-2020 βεβαίωση από την 
Ειδική Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Πρεσπών, σύμ-
φωνα με την οποία βεβαιώνεται ότι για τις ανάγκες με-
τακίνησης των υπαλλήλων του Δήμου έχει προβλεφθεί 
στον προϋπολογισμό του 2021 πίστωση ποσού:1.000,00 
€ στον Κ.Α. 10.6422.01 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και 
αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων», αποφασί-
ζουμε:

Καθορίζουμε το ανώτατο ετήσιο όριο των επιτρεπόμε-
νων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δήμου 
Πρεσπών για το έτος 2021, ως εξής:

α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΕΣ

1 ΠΕ Γενικός Γραμματέας 1 60

2 ΠΕ Επιστημονικοί Συνεργάτες 2 60

3 ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 1 60

4 ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών 1 60

5 ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 1 60

6 ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών 1 60

7 ΤΕ Διοικητικών, Οικονομικών 1 60

8 ΔΕ Διοικητικών 2 60

9 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 1 60

10 ΤΕ Λογιστών 1 60

11 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων 1 60

12 ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων 1 60

13 ΥΕ Εργατών Ύδρευσης-Αποχέτευσης 1 60

14 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 2 60
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Στην υπ’ αρ. 4311/07-12-2020 βεβαίωση της Ειδικής 
Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Πρεσπών βεβαιώνεται 
ότι στον προϋπολογισμό έτους 2021 έχει προβλεφθεί 
στον Κ.Α. 10.6422.01 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και 
αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων» το ποσό των 
1.000,00 € για τις ανάγκες μετακίνησης των υπαλλήλων 
του Δήμου Πρεσπών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κοζάνη, 24 Δεκεμβρίου 2020

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ 
Ι

   Αριθμ. 380600 (3) 
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή 

υπαλλήλων του Τμήματος Αθλητισμού της Πε-

ριφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρει-

ας Θεσσαλίας, για το Α’ εξάμηνο του έτους 2021. 

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α΄ 87). 

2. Την υπ’  αρ. 15840/156612/04.10.2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλί-
ας - Στερεάς Ελλάδας «Έγκριση της 146/2018 (ορθή επα-
νάληψη) περί ολικής τροποποίησης - επικαιροποίησης 
του π.δ. 129/2010 (Α΄ 222): ‘‘Οργανισμός της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας’’, όπως ισχύει» (Β΄ 4788). 

3. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων», περί αποζημίωσης για εργασία καθ’ υπέρβαση 
του υποχρεωτικού ωραρίου (Α΄ 176). 

4. Τα άρθρα 66, 67 και την παρ. 1 του άρθρου 91 του ν. 
4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Επο-
πτείας - Δημόσιο Λογισμικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143). 

5. Την υπ’ αρ. 2/1757/0026/10-01-2017 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός δικαιολογητικών 
για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτε-
ρινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, εργασία» (Β΄17). 

6. Την υπό στοιχεία 2/1015/ΔΕΠ/05.01.2016 εγκύκλιο 
του Γ.Λ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των δια-
τάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), σελ. 
17, άρθρο 20 ‘’Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση 
του υποχρεωτικού ωραρίου’’, με ΑΔΑ: ΨΑΕΗΦΗ-ΠΟ7». 

7. Τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες του Τμήματος 
Αθλητισμού της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας 
της Διεύθυνσης Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση των 
οποίων απαιτείται η απασχόληση δύο (2) υπαλλήλων 
πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας. Ενδεικτικά οι 
ανάγκες αυτές αφορούν στον έλεγχο λειτουργίας των 
ιδιωτικών γυμναστηρίων ή ιδιωτικών σχολών άθλησης, 

στην αδειοδότηση αθλητικών εγκαταστάσεων, στη χο-
ρήγηση αδειών τέλεσης αθλητικών συναντήσεων, στη 
διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων της Π.Ε. Καρδίτσας 
εκτός κανονικού ωραρίου, στον έλεγχο για παραλαβή 
υλικών και αγαθών των αθλητικών εκδηλώσεων της Π.Ε. 
Καρδίτσας εκτός τακτικού ωραρίου, καθώς και θέματα 
διεκπεραίωσης του Τμήματος Αθλητισμού, όπως ειση-
γήσεις, εκκαθάριση δαπανών, αναρτήσεις αιτημάτων, 
αποφάσεων και συμβάσεων (ΑΔΑ, ΑΔΑΜ). 

8. Το γεγονός ότι ο αριθμός του προσωπικού του Τμή-
ματος Αθλητισμού της ΠΕ Καρδίτσας που δύναται να 
απασχοληθεί υπερωριακά είναι συνολικά δύο (2) υπάλ-
ληλοι. 

9. Το γεγονός ότι οι ώρες της απογευματινής υπερω-
ριακής απασχόλησης είναι κατ’ανώτερο όριο εκατόν 
είκοσι (120) ώρες για κάθε υπάλληλο για το Α’ εξάμηνο 
του έτους 2021, αποφασίζουμε: 

Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή για 
το Α’ εξάμηνο του έτους 2021 κατά τις απογευματινές 
ώρες των εργάσιμων ημερών μέχρι διακόσιες σαράντα 
(240) ώρες συνολικά για δύο υπαλλήλους που υπηρετούν 
στο Τμήμα Αθλητισμού της ΠΕ Καρδίτσας, ως κατωτέρω: 

Απογευματινή υπερωριακή εργασία δύο (2) υπάλληλων με 
είκοσι ώρες το μήνα για έξι (6) μήνες: 2 x 20 x 6 = 240 ώρες. 

Η συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλη-
σης, στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά οι συμμετέ-
χοντες υπάλληλοι και οι ώρες απασχόλησης για τον κάθε 
υπάλληλο κατά μήνα, θα γίνεται με απόφαση η οποία θα 
ακολουθήσει και θα βεβαιώνει και την πραγματοποίηση 
της ως άνω υπερωριακής εργασίας. 

Η δαπάνη η οποία ανέρχεται στο ποσό των χιλίων δια-
κοσίων ευρώ (1.200€) θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του φορέα 
073 και ΚΑΕ 0511.01. 

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από την ημερομηνία 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Καρδίτσα, 28 Δεκεμβρίου 2020

Ο Περιφερειάρχης 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
Ι

Αριθμ. οικ. 2940 (4)
    Προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστη-

μάτων στον Νομό Κυκλάδων της Περιφέρειας Νο-

τίου Αιγαίου για το έτος 2021 και άλλες Κυριακές, 

επιπλέον των αναφερομένων στις παρ. του άρ-

θρου 16 του ν. 4177/2013, λαμβανομένων υπό-

ψη των τοπικών ιδιαιτεροτήτων που σχετίζονται 

με την οικονομική δραστηριότητα στον Νομό Κυ-

κλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

  Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’  87).
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2. Το π.δ. 130/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Νο-
τίου Αιγαίου» (Α΄ 223), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Το άρθρο 42 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρο-
νισμό και την Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 101).

4. Το άρθρο 14 του ν. 2194/1994 «Αποκατάσταση του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 34).

5. Το άρθρο 23 του ν. 2224/1994 «Καθορισμός ωρών 
λειτουργίας καταστημάτων» (Α΄ 112), όπως αυτό αντι-
καταστάθηκε με το άρθρο 12 του ν. 3377/2005 «Αρχές 
και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την 
ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγο-
ράς- Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης» (Α΄ 202).

6. Το άρθρο 16 του ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης 
της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 173).

7. Το υπ’ αρ. οικ. 2437/30-10-2020 έγγραφο του Τμήμα-
τος Εμπορίου Κυκλάδων, με το οποίο ζητείται από τους 
αρμόδιους φορείς οι απόψεις τους για την λειτουργία 
των καταστημάτων τις Κυριακές.

8. Την υπ’  αρ. 24561/594 απόφαση «Κατ’ εξαίρεση 
λειτουργία καταστημάτων που εξυπηρετούν την του-
ριστική κίνηση την Κυριακή και τις ημέρες αργίας στο 
Νομό Κυκλάδων σύμφωνα με την οποία “Επιτρέπουμε 
την κατ’ εξαίρεση λειτουργία (προαιρετικά) την Κυριακή 
και τις ημέρες αργίας και από ώρα 08.00 έως και 24.00 
των καταστημάτων που εξυπηρετούν την τουριστική 
κίνηση, όπως εμπορικά, καταστήματα τροφίμων κ.λπ. 
κατά τη θερινή περίοδο λειτουργίας τους, δηλ. από την 
1η Απριλίου έως και την 31η Οκτωβρίου” για τα νησιά 
Αμοργός, Αντίπαρος, Θήρα, Ίος, Κέα, Κύθνος, Μήλος, Μύ-
κονος, Νάξος, Πάρος, Σέριφος, Σίφνος, Σύρος και Τήνος 
του Νομού Κυκλάδων» (Β΄ 1276/2011).

9. Το υπ’ αρ. 83/10-11-2020 έγγραφο του Εμποροεπαγ-
γελματικού και Βιοτεχνικού Συλλόγου Τήνου, το υπ’ αρ. 
14/06-11-2020 απόσπασμα πρακτικού - αριθμός από-
φασης 92/2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου, 
το υπ’ αρ. 2648/25-11-2020 έγγραφο του Εμπορικού 
Συλλόγου Σύρου, το υπ’ αρ. 5358/04-11-2020 έγγραφο 
του Δήμου Κέας, το υπ’ αρ. 2487/06-11-2020 έγγραφο 
της Ένωσης Τουριστικών Καταλυμάτων «ΣΥΡΟΣ», το 
υπ’ αρ. 34/2020/17-12-2020 έγγραφο του Συνδέσμου 
Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Μήλου, το υπ’ αρ. 23/
16-11-2020 απόσπασμα πρακτικού - αριθμός απόφα-
σης 141/2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Αμοργού 
το υπ’  αρ. 18/2020/24-11-2020 έγγραφο του Συνδέ-
σμου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Σίφνου υπ’ αρ. 47/
15-11-2020 έγγραφο του Εμποροεπαγγελματικού Συλ-
λόγου Θήρας και υπ’ αρ. 2757/07-12- 2020 έγγραφο του 
Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Πάρου - Αντιπάρου.

10. Τις ανάγκες εξυπηρέτησης των καταναλωτών και 
τις τοπικές ιδιαιτερότητες που σχετίζονται με την οικο-
νομική δραστηριότητα των Δήμων των Κυκλάδων.

11. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού ή του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου, αποφασίζουμε:

Για τις Περιφερειακές Ενότητες του Νομού Κυκλάδων 
και νησιά αυτών, όπως καθορίζονται στις παρακάτω 

παραγράφους, την προαιρετική λειτουργία των εμπο-
ρικών καταστημάτων και άλλες Κυριακές, επιπλέον των 
αναφερομένων στις παραγράφους του άρθρου 16 του 
ν. 4177/2013, για το έτος 2021, ως ακολούθως:

- Για τα Νησιά Σύρο και Σίφνο επιτρέπεται η προαιρε-
τική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων επιπλέον 
των αναφερομένων στις παραγράφους, του άρθρου 16 
του ν. 4177/2013 όλες τις Κυριακές για το διάστημα από 
01/04 έως 31/10.

- Για τα Νησιά της Νάξου της Μήλου και της Τήνου 
επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία των εμπο-
ρικών καταστημάτων και τις άλλες Κυριακές πλην 
αυτών που ορίζονται στις παρ. του άρθρου 16 του 
ν. 4177/2013 για το διάστημα από 21/03 έως και 31/10.

- Για τα Νησιά Μύκονο, Θήρα, Άνδρο, Αμοργό, Κέα, 
Πάρο, Αντίπαρο, Κίμωλο, Ίο, Σίκινο, Σχοινούσα, Δονού-
σα, Ηρακλειά, Κουφονήσι, Φολέγανδρο, Σέριφο, Ανάφη, 
Κύθνο και Θηρασιά, επιτρέπεται η προαιρετική λειτουρ-
γία των εμπορικών καταστημάτων όλες τις Κυριακές του 
χρόνου.

Σύμφωνα με τη παρ. 2α του άρθρου 16 του ν. 4177/
08-08-2013 (Α΄ 173) επιτρέπεται προαιρετικά τις Κυρια-
κές, καθόλη τη διάρκεια του έτους, η λειτουργία των το-
πικών εμπορικών καταστημάτων, που κατατάσσονται 
με βάση το μέγεθός τους στην κατηγορία των παρ. 2 
και 3 του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 (Α’ 251), σε δημο-
τικές κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό κάτω των πέντε 
χιλιάδων (5.000) κατοίκων, (σύμφωνα με την τελευταία 
δημοσιευμένη απογραφή της Ελληνικής Στατιστικής 
Αρχής, καθορισμός μεγέθους οντοτήτων).

(Για τις Κυκλάδες ισχύει το παραπάνω για όλες τις 
Δημοτικές Κοινότητες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 
πλην των κάτωθι αναφερομένων:

1. Δημοτική Κοινότητα Ερμουπόλεως
2. Δημοτική Κοινότητα Μυκονίων
3. Δημοτική Κοινότητα Νάξου
4. Δημοτική Κοινότητα Πάρου)
(παρ. 2 και 3 του άρθρου 2 του ν. 4308/2014)
1. Οι οντότητες κατατάσσονται με βάση το μέγεθός 

τους στις παρακάτω κατηγορίες των παρ. 2 έως 6 του 
παρόντος άρθρου.

2. Πολύ μικρές οντότητες. Πολύ μικρές οντότητες είναι 
οι οντότητες οι οποίες κατά την ημερομηνία του ισολο-
γισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον 
από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:

α) Σύνολο ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων): 
350.000 ευρώ.

β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 700.000 ευρώ.
γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της 

περιόδου: 10 άτομα.
3. Ειδικά οι οντότητες της παρ. 2(γ) του άρθρου 1 (δη-

λαδή η ετερόρρυθμη εταιρεία, η ομόρρυθμη εταιρεία, η 
ατομική επιχείρηση και κάθε άλλη οντότητα που υποχρε-
ούται στην εφαρμογή του ν. 4308/2014 από φορολογική 
ή άλλη νομοθετική διάταξη) εντάσσονται στην κατηγο-
ρία των πολύ μικρών οντοτήτων με μόνη προϋπόθεση 
ότι ο κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει το ποσό του 
1.500.000 ευρώ.
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Κάθε προηγούμενη απόφαση για προαιρετική λει-
τουργία εμπορικών καταστημάτων στον Νομό Κυκλά-
δων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και άλλες Κυριακές 
επιπλέον των αναφερομένων στις παρ. του άρθρου 16 
του ν. 4177/2013 παύει να ισχύει από την δημοσίευση 
της παρούσας (εξαιρείται από την εφαρμογή του προη-
γούμενου εδαφίου η απόφαση που αναφέρεται στο σχετ. 
8 της παρούσας η οποία εξακολουθεί να ισχύει, στην 
περίπτωση που δεν έρχεται σε αντίθεση με την παρού-
σα, οπότε υπερισχύει η παρούσα που έχει λάβει υπόψη 
τα ισχύοντα και κατά το δυνατόν τα προσαρμοζόμενα 
στα ισχύοντα, των αρμόδιων τοπικών και συλλογικών 
φορέων που κλήθηκαν και καταθέσαν προτάσεις).

Κατά τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις 
Κυριακές, εφαρμόζεται το πλαίσιο του ωραρίου του άρ-
θρου 23 του ν. 2224/1994, όπως αυτό αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 12 του ν. 3377/2005 (Α’ 202). Το ανωτέρω 
πλαίσιο ωραρίου καθορίζεται για τις καθημερινές ημέρες 
μέχρι την 21:00 ώρα, το Σάββατο μέχρι την 20:00 ώρα 
και την Κυριακή από ώρα 11:00 έως ώρα 20:00.

Επιτρέπεται η απασχόληση των εργαζομένων σε εμπο-
ρικά καταστήματα που λειτουργούν σύμφωνα με τα ανω-
τέρω. Η απασχόληση των εργαζομένων στις περιπτώσεις 
αυτές είναι νόμιμη και αμείβεται σύμφωνα με τις κοινές 
διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που ορίζουν πρό-
σθετη αμοιβή για εργασία κατά τις Κυριακές.

Στους εργαζόμενους που θα απασχοληθούν κατά 
τις Κυριακές της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του 
άρθρου 16 του ν. 4177/2013 δύναται να χορηγηθεί η 
αναπληρωματική ανάπαυση σε εργάσιμη ημέρα της 
εβδομάδας που προηγείται των Κυριακών αυτών.

Η απόφαση αυτή, δεν αναιρεί τους περιορισμούς που 
θα ισχύουν με την έκδοση σχετικών νομοθετικών κανο-
νιστικών διατάξεων για το έτος 2021, σχετικών με τον 
περιορισμό εξάπλωσης του COVID-19 (ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ), σε 
σχέση με τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων 
τις Κυριακές.

Οι περιορισμοί αυτοί θα υπερισχύουν της απόφασης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Ερμούπολη, 29 Δεκεμβρίου 2020

O Αντιπεριφερειάρχης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 60 (5)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλή-

λων του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών».

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη
1. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) «Διαχείριση 

των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμί-
σεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμ-
φωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών με-
ταρρυθμίσεων» και το άρθρο 52 του ν. 4384/2016 (Α΄ 78).

2. Την υπό στοιχεία 2/1015/ΔΕΠ/05.01.2016 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την παρ. 1 του άρθρου 233 του ν. 3463/2006, το 
άρθρο 240Α του ν. 3463/2006, το οποίο προστέθηκε με 
την παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 3613/2007, την παρ. 1 
περ. δ’ του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), σύμφωνα 
με τα οποία ο Πρόεδρος είναι προϊστάμενος όλου του 
προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. και εκδίδει τις πράξεις που 
προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για τις κάθε είδους 
υπηρεσιακές μεταβολές

4. Το άρθρο 36, τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 και τις 
παρ. 1 και 2 του άρθρου 176 του ν. 3584/2007 «Κύρω-
ση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων» (Α΄ 143), σύμφωνα με το οποίο η καθιέρωση 
υπερωριακής εργασίας για εξαιρετική ή απρόβλεπτη ή 
έκτακτη υπηρεσιακή ανάγκη διαπιστώνεται με απόφαση 
του αρμοδίου για διορισμό οργάνου.

5. Τον Ο.Ε.Υ. του Νομικού Προσώπου «Δημοτικό Βρε-
φοκομείο Πατρών» (Β΄ 4974/2018).

6. Το γεγονός ότι την τελευταία πενταετία, το προσω-
πικό του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών» έχει 
μειωθεί σημαντικά από αποχωρήσεις λόγω συνταξιο-
δοτήσεων με συνέπεια το υφιστάμενο προσωπικό να 
αδυνατεί εντός του ωραρίου του να ανταπεξέλθει στον 
αυξημένο όγκο εργασιών που απαιτούνται προκειμένου 
να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία όλων των τμη-
μάτων και των δομών.

7. Το γεγονός ότι θα απαιτηθεί υπερωριακή απασχόλη-
ση προσωπικού για έκτακτες και επείγουσες υπηρεσια-
κές ανάγκες των δομών του Νομικού Προσώπου «Δημο-
τικό Βρεφοκομείο Πατρών» για το οικονομικό έτος 2021.

8. Την υπ’ αρ. 58/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου, με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του 
Νομικού Προσώπου «Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών» 
οικονομικού έτους 2021, όπου προβλέπονται πιστώσεις 
για την κάλυψη της δαπάνης που θα προκύψει από την 
καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης ανά δομή.

Α) Αυτοτελές Τμήμα
Καταγραφή αναγκών και προετοιμασία διαγωνισμών 

που θα διενεργηθούν από το Δήμο Πατρέων, καθώς και 
διαγωνισμών που θα διενεργηθούν από το Δημοτικό 
Βρεφοκομείο. Συμμετοχή σε επιτροπές διενέργειας δι-
αγωνισμών, προετοιμασία εκδηλώσεων και συγκεντρώ-
σεις γονέων. Τήρηση αρχείου ακινήτων, παρακολούθησή 
τους και έλεγχος πορείας της εκμίσθωσής τους. Παρα-
κολούθηση ανοιχτών δεδομένων. Προετοιμασία, διεξα-
γωγή και μοριοδότηση αιτήσεων για τις εγγραφές των 
νέων παιδιών στα τμήματα.

Β) Γραφείο Διοικητικής - Οικονομικής και Ταμειακής 
Υποστήριξης 

Παροχή υποστήριξης ευρωπαϊκών προγραμμάτων. 
Εφαρμογή διπλογραφικού συστήματος. Παρακολού-
θηση ανοιχτών δεδομένων. Έκδοση στατιστικών και 
οικονομικών στοιχείων μισθοδοτούμενων. Δημιουργία 
δικτυακού τόπου του Νομικού Προσώπου. Διαδικασίες 
νέων προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. Πληρωμή μεγά-
λου όγκου χρηματικών ενταλμάτων, συμφωνίας ταμείου 
και τραπεζικών λογαριασμών βάσει extraits κάθε μήνα, 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ70838 Τεύχος B’ 6112/31.12.2020

ανάρτησης στο πρόγραμμα Διαύγεια και στο ΕΑΑΔΗΣΥ 
όλων των χρηματικών ενταλμάτων. Ενταλματοποίηση 
τιμολογίων παρελθούσης και τρέχουσας χρήσης, σύ-
νταξης αναμορφώσεων προϋπολογισμού, σύνταξης 
απολογιστικών στοιχείων, του προγράμματος «Εναρμό-
νιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», μηνιαίου 
στατιστικού δελτίου, μηνιαίας και τριμηνιαίας εκτέλεσης 
του προϋπολογισμού, σύνταξης απολογισμού προηγού-
μενου οικ. έτους, σύνταξη προσχεδίου προϋπολογισμού, 
οριστικού προϋπολογισμού, στοχοθεσίας και ετήσιου 
προγράμματος δράσης επόμενου οικ. έτους. Καταγραφή 
και αντιμετώπιση βλαβών, καταχωρήσεις στο ηλεκτρο-
νικό μητρώο δημοσίων συμβάσεων, συγκέντρωση των 
δικαιολογητικών που συνοδεύουν τα τιμολόγια, κατα-
γραφή αναγκών και προετοιμασία διαγωνισμών που θα 

διενεργηθούν από τον φορέα καθώς και διαγωνισμών 
που θα διενεργηθούν από τον Δήμο Πατρέων, σύνταξη 
και ανάρτηση αποφάσεων Προέδρου, σύνταξη συμβά-
σεων διαγωνισμών - προμήθειών και υπηρεσιών, προε-
τοιμασία φακέλων διαγωνισμών για ενταλματοποίηση. 
Τήρηση αρχείου ακινήτων, παρακολούθησή τους και 
έλεγχος πορείας της εκμίσθωσής τους.

Γ) Γραφείο Βρεφονηπιακού Σταθμού: Προετοιμασία 
εποχιακών εκδηλώσεων, τήρηση μητρώου αιτήσεων 
νηπίων και αυτόματης βαθμολογικής κατάταξης βάσει 
μορίων, προετοιμασία διεξαγωγή και μοριοδότηση αιτή-
σεων για τις εγγραφές νέων παιδιών και απογευματινές 
συγκεντρώσεις γονέων, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε υπερωριακή εργασία με αμοιβή για 
τους μόνιμους υπαλλήλους ως εξής:

Δομή Αριθμός 
Υπαλλήλων Διάστημα Ώρες για απογευματινή εργασία

Αυτοτελές γραφείο 1 Α΄ Εξάμηνο έτους 2021 120 ανά εξάμηνο
Γραφείο Διοικητικής- Οικονομικής 
και Ταμειακής Υποστήριξης 3 Α΄ Εξάμηνο έτους 2021 360 Α΄ εξάμηνο

Γραφείο Βρεφονηπιακού Σταθμού 3 Α΄ Εξάμηνο έτους 2021 360 Α΄ εξάμηνο

Καθιερώνουμε υπερωριακή εργασία με αμοιβή για υπάλληλο Πρακτικογράφο που τηρεί τα πρακτικά του Διοι-
κητικού Συμβουλίου ως εξής:

Δομή Αριθμός 
Υπαλλήλων Διάστημα Ώρες για απογευματινή εργασία

Γραφείο Διοικητικής - Οικονομικής 
και Ταμειακής Υποστήριξης 1 Α΄ Εξάμηνο έτους 2021 120 Α΄ εξάμηνο

Καθιερώνουμε υπερωριακή εργασία για τους υπαλλήλους ΕΣΠΑ ως εξής:

Ονοματεπώνυμο Κατηγορία/Κλάδος/ Ειδικότητα Μ.Κ. Ώρες εργασίας/εξάμηνο

Κολέση Αθανασία ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού 3 60

Μπαλαούρας Νικόλαος ΠΕ Πληροφορικής 2 60

Για την κάλυψη της δαπάνης για την καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων, έχουν προβλεφθεί επαρκείς πιστώσεις 
στους Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού του έτους 2021 ως εξής:

K.A.E. ΠΙΣΤΩΣΗ (ευρώ)
Προσωπικό Δημοσίου Δικαίου
10.6012.001 - «Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας» 3.000,00 Α’ εξάμηνο 2021
Πρακτικογράφος
10.6012.002 - «Αποζημίωση υπαλλήλου που τηρεί τα Πρακτικά Συμβουλίων.» 650,00 Α’ εξάμηνο 2021
Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου
15-6042.001 «Αποζημίωση Υπερωριακής Απασχόλησης προσωπικού ΙΔΟΧ» 1.500,00 Α’ εξάμηνο 2021

Η προβλεπόμενη από το νόμο αποζημίωση, θα καταβάλλεται για κάθε υπάλληλο με τις παρακάτω διακρίσεις:
- Οι ώρες της απασχόλησης καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου ορίζονται ανά εξάμηνο, χωρίς να υπάρχει 

η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δυο εξαμήνων μέσα στο έτος, για απογευματινή εργασία μέχρι εκατό είκοσι 
(120) ανά υπάλληλο.

- Η υπερωριακή απογευματινή απασχόληση, πέραν του κανονικού ωραρίου, εγκρίνεται έως την συμπλήρωση 
120 ωρών το εξάμηνο και 240 ωρών ανά έτος.

- Η παραπάνω εργασία θα πρέπει να βεβαιωθεί στο τέλος κάθε μήνα υπό των καθ’ ύλη αρμόδιων οργάνων.
- Επιτρέπεται η εναλλάξ απασχόληση των υπαλλήλων, με την προϋπόθεση ότι δεν θα γίνει υπέρβαση του ανώ-

τατου αριθμού ωρών ανά υπάλληλο, καθώς και του συνολικού αριθμού ωρών που προκύπτει για το κάθε τμήμα.
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- Τα υπηρεσιακά σημειώματα της έγκρισης καταβολής αποζημίωσης που θα εκδίδονται σε εκτέλεση της απόφασης 
αυτής υπογεγραμμένα από την Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος και τον Πρόεδρο και θα πρέπει να διαβιβαστούν 
στο γραφείο Μισθοδοσίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 18 Δεκεμβρίου 2020 

Ο Πρόεδρος 

ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ   
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*02061123112200008*

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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