
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Συμπλήρωση της με αριθμ. πρωτ. 138620/Δ1/
24.8.2018 (ΦΕΚ 3672 Β΄) υπουργικής απόφασης 
με θέμα «Καθορισμός σχολικών μονάδων τοπο-
θέτησης Κοινωνικών Λειτουργών κλάδου ΠΕ30».

2 Έγκριση καθορισμού κατ’ αποκοπή χορηγήματος 
για προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών 
συναφών υλικών της ΔΥΕΕ Ν. Εύβοιας έτους 2018.

3 Καθορισμός ανωτάτου ορίου των επιτρεπομένων 
κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας, εντός 
και εκτός της Επικράτειας, για εκτέλεση υπηρεσί-
ας, των Οργάνων Διοίκησης και των υπαλλήλων 
της εταιρείας “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ 
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.)”, για το έτος 2018.

4 Έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης για τις πω-
λήσεις οίνου ή προϊόντος απόσταξης μικρών 
αποσταγματοποιών (διήμερων) σε χύμα μορφή.

5 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης κατά 
τις νυχτερινές ώρες καθώς και κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες κατά το B΄ εξάμηνο 2018 
υπαλλήλων Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

6 Διόρθωση σφάλματος στην 31412/27.7.2018 
απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτέλειου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης που δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 3788/τ.Β΄/3.9.2018.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 148144/Δ1 (1)
Συμπλήρωση της με αριθμ. πρωτ. 138620/Δ1/

24.8.2018 (ΦΕΚ 3672 Β΄) υπουργικής απόφασης 

με θέμα «Καθορισμός σχολικών μονάδων τοπο-

θέτησης Κοινωνικών Λειτουργών κλάδου ΠΕ30».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. την παρ. 1β του άρθρου 17 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), 

όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την παρ. 6 του 
άρθρου 70 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114),

2. το π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) περί «.......Μετονομασίας του 
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων 
σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»,

3. το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) με θέμα: «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

4. το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κωδικοποι-
ήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),

5. την με αριθμ. πρωτ. 142628/ΓΔ4/30.8.2017 (Β΄ 3032)
υπουργική απόφαση με θέμα «Καθήκοντα και αρμοδι-
ότητες των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινω-
νικών Λειτουργών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης»,

6. την με αριθμ. πρωτ. 4438/13.8.2018 (ΑΔΑ: ΨΦ84465ΧΙ8-
ΦΗΨ) απόφασης Ένταξης της Πράξης «Ένταξη ευάλω-
των κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία - Τάξεις Υπο-
δοχής, σχολικό έτος 2018-2019» με Κωδικό ΟΠΣ 5031893 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

25 Σεπτεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4204

51853

User
Highlight



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ51854 Τεύχος Β’ 4204/25.09.2018

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση/ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο,

6. την αριθμ. ΥΣ67/ΓΔ4/31.8.2018 Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.,
7. το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σύμφωνα με την 

με αριθμ. Φ.1/Γ/320/141718/Β1/3.9.2018 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε την σχολική μονάδα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας όπου θα ασκούν κα-
θήκοντα μέλη ΕΕΠ του κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών για το σχολικό έτος 2018-2019, σύμφωνα με τον 
παρακάτω πίνακα

Π.Δ.Ε Δ/ΝΣΗ Π.Ε ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΛΑΔΟΣ ΕΕΠ 

(ΠΕ30) ΑΡΙΘΜΟΣ

1 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 9060221 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΣΑΓΕΪΚΩΝ ΠΕ30 1

2. Η κάλυψη της ανωτέρω θέσης θα πραγματοποιηθεί με πρόσληψη Κοινωνικών Λειτουργών κλάδου ΠΕ30 από 
τους οριστικούς πίνακες κατάταξης αναπληρωτών του αντίστοιχου κλάδου της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 56267/Ε4/5.4.2018 (ΦΕΚ 1284 Β΄).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 10 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

Αριθμ. 1976/2018 (2)

Έγκριση καθορισμού κατ’ αποκοπή χορηγήματος 

για προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών 

συναφών υλικών της ΔΥΕΕ Ν. Εύβοιας έτους 2018.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-

κής διαχείρισης και εποπτείας κλπ» (ΦΕΚ 143 Α΄).
2. Το άρθρο 2, παρ. 3 του ν. 2314/1953 με το οποίο ορί-

ζεται ότι «προκειμένου περί περιφερειακών υπηρεσιών, 
δύναται δια κοινής αποφάσεως του αρμόδιου υπουργού 
και του υπουργού Οικονομικών να καθορισθεί πάγια 
επιχορήγηση δια τον καθαρισμόν των καταστημάτων 
τούτων, αντί της πρόσληψης καθαριστριών επί ημερο-
μίσθιω ή ωρομίσθιο».

3. Τη νομολογία του Ε.Σ. (Πράξη 41/2004, IV Τμ.) κα-
θώς και το υπ’ αριθμ. 2/74839/10.10.2012 έγγραφο της 
Δ26 περί της ανάγκης θέσπισης πάγιου κατ’ αποκοπήν 
χορηγήματος καθαριότητας για την αντιμετώπιση των 
αναγκών καθαριότητας των Περιφερειακών Δημόσιων 
Υπηρεσιών μόνο στις περιπτώσεις που δεν προβλέπο-
νται οργανικές θέσεις προσωπικού καθαριότητας.

4. Το γεγονός ότι για την Δ.Υ.Ε.Ε. Ν. Εύβοιας έχει εκδοθεί 
η αριθμ. 2444/2/22.12.2017 (ΦΕΚ 4811/Β΄/29.12.2017) 
απόφαση καθορισμού κατ’ αποκοπή χορηγήματος 
καθαριότητας για την αντιμετώπιση των αναγκών κα-
θαρισμού, σε συνδυασμό με τον ν. 2314/1953 και τη 

νομολογία του Ε.Σ. πρ.I Τμ. 38/78, 37/94, με τα οποία 
κρίνεται απαραίτητη η έκδοση απόφασης κατ’ αποκοπήν 
χορηγήματος καθαριότητας για την αντιμετώπιση της 
δαπάνης προμήθειας υλικών καθαριότητας.

5. Την απόφαση αριθμ. 2/5091/0026/25.5.2012 (ΦΕΚ 
1741/Β΄/25.5.2012) Υπ. Οικονομικών «Περί καθορισμού 
διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπα-
νών πάγιων κατ’ αποκοπή χορηγημάτων και μισθωμάτων 
κτιρίων δημόσιων υπηρεσιών» και ιδίως το άρθρο 2 αυτής.

6. Τις διατάξεις του ν. 4337/2015 «Μέτρα για την εφαρ-
μογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρ-
θρωτικών μεταρρυθμίσεων».

7. Το ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/2010) «Ενίσχυση της 
διαφάνειας για την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 
και άλλες διατάξεις.

8. Το άρθρο 95 του ν. 4446/2016 Κύριοι Διατάκτες προ-
ϋπολογισμού Υπουργείου Οικονομικών.

9. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες (Α΄145).

10. Την 2410/20.11.2017 απόφαση του αρμόδιου δι-
ατάκτη περί κατανομής των πιστώσεων του προϋπολο-
γισμού οικ. έτους 2018 της Δ.Υ.Ε.Ε. Ν. Εύβοιας με ΑΔΑ: 
7ΞΚ3Η-ΛΛΘ.

11. Την αρχική εγγεγραμμένη πίστωση στον Π/Υ της 
Δ.Υ.Ε.Ε. Ν. Εύβοιας, για το έτος 2018 και ΚΑΕ 1232 για κατ’ 
αποκοπή χορήγημα καθαριότητας ποσού 3.000,00 ευρώ.

12. Την υπ’ αριθμ. 78169/11.9.2018 απόφαση ανάληψης 
πιστώσεων του προϋπολογισμού Δ.Υ.Ε.Ε. Ν. Εύβοιας στον 
ΚΑΕ 1232 συνολικού ποσού 420,00 (ΑΔΑ:ΩΑΞΠΗ-1Ν9).
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13. Τις υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασί-
ζουμε:

Καθορίζουμε το ύψος του κατ’ αποκοπή χορηγήματος 
για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών συ-
ναφών υλικών της Δ.Υ.Ε.Ε. Ν. Εύβοιας, Ειδικός Φορέας 
90-16/235 και ΚΑΕ 1232 στο ποσό των 420,00 ευρώ για 
το έτος 2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Λαμία, 12 Σεπτεμβρίου 2018 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 

ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΤΣΩΝΗ

Ι

Αριθμ. ΔΠΔΑ/47852/2406/Φ.ΠΡ. (3)
Καθορισμός ανωτάτου ορίου των επιτρεπομένων 

κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας, εντός 

και εκτός της Επικράτειας, για εκτέλεση υπηρεσί-

ας, των Οργάνων Διοίκησης και των υπαλλήλων 

της εταιρείας “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ 

ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.)”, για το έτος 2018.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν.δ. 674/1970 (Α΄ 192) «Περί ιδρύσεως Οργανι-

σμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος»,
β) του άρθρου 3 «Αρμοδιότητες ΟΣΕ» του ν. 3891/2010 

(Α΄ 188) «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του 
ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για τον 
σιδηροδρομικό τομέα»,

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),

δ) του άρθρου 3 του Κεφαλαίου Α΄ της Υποπαραγρά-
φου Δ.9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του Μέρους Β΄ 
του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύ-
ρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από 
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις 
για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης»,

ε) του π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουρ-
γείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και 
μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονο-
μίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργεί-
ου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουρ-
γείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού»,

στ) του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες»,

ζ) του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύ-
σταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,

η) του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών ...»,

θ) του άρθρου 163 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) «Έγκριση 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγι-
κής 2018-2021» και

ι) του π.δ. 123/2017 (Α΄ 151) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών».

2. Τις υπ’ αριθμ. αποφάσεις:
α) Υ29/8.10.2015 (Β΄ 2168) του Πρωθυπουργού «Ανά-

θεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικο-
νομικών Γεώργιο Χουλιαράκη»,

β) ΔΠΔΑ/73973/3640/Φ.ΠΡ.ΟΣΕ/3.1.2018 (Β΄ 8) κοι-
νή υπουργική απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών και Μετα-
φορών “Έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2018 του 
εποπτευόμενου φορέα του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Α.Ε. (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.)»” και

γ) 2/2179/ΔΠΓΚ/9.1.2018 (Β΄ 23) του αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Στοχοθεσία - Πρό-
γραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού - Παρακολούθηση 
εκτέλεσης».

3. Τις εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών:
α) 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28.2.2014 (ΑΔΑ:ΒΙΚΥΗ-Β03) «Οδη-

γίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων» και
β) 2/2176/ΔΠΓΚ/9.1.2018 (ΑΔΑ: 6ΞΗΘΗ-827) «Εκτέλε-

ση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018».
4. Το υπ’ αριθμ. 6112314/14.5.2018 έγγραφο του “Ο.Σ.Ε. 

Α.Ε.”, και την αριθμ. 5671/3.4.2018, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, Απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου 
κατά την αριθμ. 1103 συνεδρίασή του (αριθμ. 5677/
2.5.2018 τροποποιητική Απόφαση κατά την 1104 συ-
νεδρίαση).

5. Την από 26.6.2018 εισηγητική έκθεση του Γενικού 
Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 1.050.000,00 € 
περίπου (κωδικοί 60.00.11 και 60.00.10 - που περιλαμ-
βάνονται στον Λογαριασμό 60.00) για το τρέχον οικο-
νομικό έτος και θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπο-
λογισμό της εταιρείας, σύμφωνα με το αριθμ. ΔΠΔΑ/
οικ.45569/2267/Φ.ΟΣΕ/13.6.2018 έγγραφο του Υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών.

7. Την ανάγκη μετακίνησης του προσωπικού της εται-
ρείας “Ο.Σ.Ε. Α.Ε.”, για την επίτευξη της αποτελεσματικό-
τερης και απρόσκοπτης προώθησης του επιτελούμενου 
από την εταιρεία έργου:
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α) στο εσωτερικό της χώρας, για την επίβλεψη και 
παρακολούθηση των υπό κατασκευή έργων υποδο-
μής κατά μήκος του σιδηροδρομικού δικτύου, τη 
συντήρηση των σιδηροδρομικών γραμμών και των 
ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων, την αντιμετώ-
πιση εκτάκτων αναγκών, τη φύλαξη των ισόπεδων 
διαβάσεων, καθώς και τη μεταφορά του συστήμα-
τος κινητής τηλεφωνίας για τη σιδηροδρομική χρήση 
GSMR,

β) στο εξωτερικό, με τη συμμετοχή των στελεχών της 
σε Διεθνή Συνέδρια που σχετίζονται με τον Σιδηρόδρο-
μο, αποφασίζουμε:

Καθορίζεται το ανώτατο ετήσιο όριο των επιτρεπόμε-
νων κατ’ έτος ημερών εκτός έδρας, για εκτέλεση υπηρε-
σίας, ως κατωτέρω:

1. Για τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της 
εταιρείας, μέχρι εξήντα (60) ημέρες για έκαστο εξ αυτών 
με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 
6 του κεφαλαίου Β΄ του ν. 4336/2015.

2. Για τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας, μέχρι 
είκοσι (20) ημέρες για έκαστο εξ αυτών.

3. Για τους Γενικούς Διευθυντές και Διευθυντές, μέχρι 
τριάντα (30) ημέρες για έκαστο εξ αυτών.

4. Για τους Μηχανικούς κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, μέχρι 
εξήντα (60) ημέρες για έκαστο εξ αυτών.

5. Για τους Δικηγόρους, μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες 
για έκαστο εξ αυτών.

6. Για τους Σταθμάρχες και Κλειδούχους, μέχρι σαρά-
ντα πέντε (45) ημέρες για έκαστο εξ αυτών.

7. Για τους Τεχνίτες όλων των ειδικοτήτων, μέχρι σαρά-
ντα πέντε (45) ημέρες για έκαστο εξ αυτών.

8. Για τους Ιατρούς εργασίας, μέχρι είκοσι (20) ημέρες 
για έκαστο εξ αυτών.

9. Για τους Διοικητικούς, Οικονομικούς και υπαλλήλους 
Πληροφορικής κατηγορίας ΠΕ μέχρι είκοσι (20) ημέρες 
για έκαστο εξ αυτών και για τους υπαλλήλους των ίδιων 
κλάδων κατηγορίας ΤΕ, μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες για 
έκαστο εξ αυτών.

Η δαπάνη που θα προκύψει από τις μετακινήσεις εκτός 
έδρας του προσωπικού της εταιρείας Ο.Σ.Ε. Α.Ε., στο εσω-
τερικό και εξωτερικό της Επικράτειας, έχει προβλεφθεί 
στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της εταιρείας για το 
τρέχον οικονομικό έτος.

Οι ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας που έχουν 
πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2018, μέχρι της 
δημοσίευσης της παρούσης, συμψηφίζονται με τις 
ημέρες εκτός έδρας που καθορίζονται με την παρούσα 
απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2018 

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός  Υποδομών 
Οικονομικών  και Μεταφορών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Αριθμ. ΠΟΛ. 1173 (4)
Έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης για τις πω-

λήσεις οίνου ή προϊόντος απόσταξης μικρών 

αποσταγματοποιών (διήμερων) σε χύμα μορφή.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ
ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των παραγράφων 1, 2, 3, 8 και 11 του άρθρου 12 

του ν. 4308/2014 (Α΄ 251), «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, 
Συναφείς Ρυθμίσεις και Άλλες Διατάξεις», όπως ισχύει,

β) της παραγράφου 8 της ενότητας Ε΄ του άρθρου 7 
του ν. 2969/2001 (Α΄ 281), «Αιθυλική αλκοόλη και αλκο-
ολούχα ποτά», όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της 
με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 107 του 
ν. 4446/2016 (Α΄ 240),

γ) της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1002/2014 (Β΄ 3), «Κατηγο-
ρίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποί-
ηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. Αναγραφή 
πρόσθετων στοιχείων στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής 
πώλησης ορισμένων κατηγοριών υπηρεσιών ή αγαθών. 
Δήλωση διακοπής λειτουργίας φορολογικού ηλεκτρονι-
κού μηχανισμού λόγω τεχνικού προβλήματος.»,

δ) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικό-
τερα των παραγράφων 1 και 2 (περιπτώσεις δ΄ και θ΄) 
του άρθρου 2, του άρθρου 7, των παραγράφων 1 και 5 
του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,

στ) της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 (Β΄ 
968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.

2. Την αριθμ. 1 της 20.1.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις δι-
ατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Την με αριθμ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβου-
λίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 689 Υ.Ο.Δ.Δ./20.12.2017) 
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.».

4. Την ανάγκη διενέργειας διασταυρωτικών ελέγχων 
στις αγορασθείσες και πωληθείσες ποσότητες οίνου και 
προϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διή-
μερων) σε χύμα μορφή.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

1. Για τις πωλήσεις οίνου ή προϊόντος απόσταξης μι-
κρών αποσταγματοποιών (διήμερων) σε χύμα μορφή 
σε ιδιώτες, εκδίδονται στοιχεία λιανικής πώλησης στα 
οποία, εκτός από τις ενδείξεις της παραγράφου 2 του 
άρθρου 12 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251), αναγράφονται 
υποχρεωτικά η ποσότητα και το είδος των παραδιδό-
μενων αγαθών.

User
Highlight
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Η υποχρέωση της παραγράφου αυτής είναι καθολική 
και καταλαμβάνει τις πωλήσεις των υπόψη αγαθών που 
πραγματοποιούνται από καταστήματα λιανικής πώλη-
σης, όπως ενδεικτικά κάβες, καταστήματα εστίασης 
και λοιπά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, 
συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων που πραγματο-
ποιούνται λιανικώς από τους αγρότες του κανονικού ή 
του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α..

2. Τα στοιχεία λιανικής πώλησης οίνου και προϊόντος 
απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων) 
σε χύμα μορφή εκδίδονται υποχρεωτικά με τη χρήση 
φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού (Φ.Η.Μ.), κατά 
τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 12 του 
ν. 4308/2014.

3. Δεν ισχύουν οι απαλλαγές από τη χρήση Φ.Η.Μ. που 
προβλέπονται με τις διατάξεις της Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. 
ΠΟΛ. 1002/2014 της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 4 
και της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 
1, για τις υπόψη συναλλαγές.

4. Ειδικά για τις πωλήσεις των υπόψη αγαθών από τους 
αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., τα σχετικά στοι-
χεία λιανικής πώλησης δύναται να εκδίδονται χωρίς τη 
χρήση Φ.Η.Μ..

5. Η απόφαση ΠΟΛ.1101/22.5.2018 (ΦΕΚ Β΄ 2102/
8.6.2018) από τη δημοσίευσης της παρούσας παύει να 
ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2018 

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ι

Αριθμ. 216205/33297 (5)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης κατά-

τις νυχτερινές ώρες καθώς και κατά τις Κυρια-

κές και εξαιρέσιμες ημέρες κατά το B΄ εξάμηνο 

2018 υπαλλήλων Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας 

και Κτηνιατρικής.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 282 και 283 του 

ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλ-
λικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄/7.6.2010).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 3528/2007 «Κύ-
ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 
Διοικητικών υπαλλήλων ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 26 Α΄/9.2.2007).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του ν. 2738/1999 
«Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μο-
νιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 180 Α΄/9.9.1999), όπως ισχύουν σήμερα.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις ... ». (ΦΕΚ 176 
Α΄/16.12.2015).

5. Τις διατάξεις του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, 
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 
131 Α΄/28.6.2006).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 131/2010 «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου» (ΦΕΚ 224 Α΄/27.12.2010), 
όπως τροποποιήθηκε με την με την αριθμ. 249700/2016 
απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 
4345/τ.Β΄/30.12.2016).

7. Την υπ’ αριθμ. 552/24.1.2011 απόφαση του Περι-
φερειάρχη Πελοποννήσου τοποθέτησης προϊσταμένων 
Δ/νσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφερειακής 
Ενότητας Αργολίδας και τις τροποποιήσεις αυτής.

8. Την ανάγκη απασχόλησης υπαλλήλων της Δ/νσης 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερει-
ακής Ενότητας Αργολίδας κατά τις νυχτερινές ώρες 
καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέ-
ρες κατά το B΄ εξάμηνο 2018, σύμφωνα με το αριθμ. 
215115/33103/10.8.2018 έγγραφό της.

9. Την αριθμ. 144769/14.7.2017 απόφαση Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου 
(ΦΕΚ 2627/τ.Β΄/27.7.2017)περί καθορισμού ωραρίου ερ-
γασίας σε 24ωρη βάση, καθώς και κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων που εργάζονται στις 
ελεγκτικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου 
για το έτος 2017 και εφεξής.

10. Το ότι για την κάλυψη της ως άνω δαπάνης απο-
ζημίωσης των υπαλλήλων της Δ/νσεως Αγροτικής Οικο-
νομίας και Κτηνιατρικής και Τεχνικών Έργων ΠΕ Αργολί-
δας για το Β΄ εξάμηνο 2018, έχει προβλεφθεί αντίστοιχη 
πίστωση από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους στον Ε.Φ. 
072 «Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού» και στον ΚΑ Εξό-
δου 0512.0001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2018 της Περιφέρειας Πελοποννήσου - Π.Ε. Αργολίδας, 
30.000 ευρώ σύμφωνα με την από 5.9.2018 βεβαίωση 
του Τμήματος Οικονομικής Υποστήριξης, Προσόδων και 
Περιουσίας της Π.Ε Αργολίδας, αποφασίζουμε:

Α. Κρίνουμε απαραίτητη την καθιέρωση απασχόλη-
σης με αμοιβή κατά τις νυχτερινές ώρες καθώς και κατά 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες κατά το Β’ εξάμηνο 
2018 για την κάλυψη εκτάκτων ή εποχικών αναγκών για 
είκοσι έναν ( 21) συνολικά υπαλλήλους, ως εξής:

1. Έκτακτοι ποιοτικοί και φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι σε 
σημεία φόρτωσης και διακίνησης παράνομων φορτίων.

2. Έλεγχοι ψεκασμών δακοκτονίας και χρήσης φυτο-
προστατευτικών προϊόντων.

3. Έλεγχοι διακίνησης ζωοτροφών και φυτοπροστα-
τευτικών προϊόντων.

4. Έλεγχοι σφαγείων, εγκαταστάσεων επεξεργασίας 
και παραγωγής τροφίμων ζωικής προέλευσης, ψυκτι-
κών εγκαταστάσεων εναπόθεσης τροφίμων ζωικής προ-
έλευσης, οχημάτων μεταφοράς ζώντων ζώων και ζωικών 
προϊόντων, καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος 
και μαζικής εστίασης, καθώς και πλοίων σε λιμάνια της 
περιοχής δικαιοδοσίας μας, ελαιοτριβείων, οινοποιείων.

5. Λοιπές εργασίες αρμοδιότητας της Δ/νσης Αγρο-
τικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Π.Ε. Αρ-
γολίδας.
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Β. Κατανέμουμε κατά ανώτατο όριο σε υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες 2016 ώρες συνολικά η οποία 
δεν μπορεί να υπερβεί τις 96 ώρες το εξάμηνο ανά υπάλληλο, καθώς και σε υπερωριακή εργασία κατά Κυριακές και 
εξαιρέσιμες κατά ανώτατο όριο 2016 ώρες συνολικά η οποία επίσης δεν μπορεί να υπερβεί τις 96 ώρες το εξάμηνο 
ανά υπάλληλο. Αναλυτικότερα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΟΡΙΟ ΩΡΩΝ 
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ 
ΤΙΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ 
ΑΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΟΡΙΟ ΩΡΩΝ 
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ 
ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ 
ΑΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ

ΠΕ 18 96 96

ΤΕ 3

ΣΥΝΟΛΟ 21

Γ. Ορίζουμε υπεύθυνους για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της πραγματοποίησης παροχής υπερωριακής 
απασχόλησης τον Προϊστάμενο της Δ/νσεως Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Αργολίδας και τους Προ-
ϊσταμένους των Τμημάτων της Δ/νσεως.

Δ. Η κατανομή των ωρών υπερωριακής εργασίας ανά υπάλληλο θα γίνει με νεώτερες αποφάσεις των παραπάνω 
ορισθέντων Προϊσταμένων σύμφωνα με την εργασία που θα παρασχεθεί υπό την εποπτεία και ευθύνη τους.

Ε. Η παρούσα θα ισχύσει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ναύπλιο, 7 Σεπτεμβρίου 2018 

Ο Περιφερειάρχης

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(6)
  Στην 31412/27.7.2018 απόφαση της Συγκλήτου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3788/τ.Β΄/3.9.2018 και αφορά στην 

επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανά-
πτυξη» του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης, διορθώνεται:

το εσφαλμένο:
«Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους είκοσι πέντε (25) μεταπτυχιακούς φοι-

τητές/τριες ετησίως.»
στο ορθό:
«Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ΄ανώτατο όριο στους τριάντα (30) μεταπτυχιακούς φοιτητές/

τριες ετησίως».

(Από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)  
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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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