
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Σύσταση οργανικών θέσεων αστυφυλάκων γενι-
κών καθηκόντων, κατάργηση οργανικών θέσεων 
ειδικών φρουρών.

2 Έγκριση υπερωριακής εργασίας πολιτικού προ-
σωπικού του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας, 
έτους 2020.

3 Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της 
διαδικασίας χορήγησης κατοχής, χρήσης και με-
ταφοράς αγωνιστικού τόξου, των υποχρεώσε-
ων των αθλητικών σωματείων και των κατόχων 
αγωνιστικού τόξου, των διαδικασιών εισαγω-
γής  - εξαγωγής αθλητικών τόξων από αθλητικές 
αποστολές του εξωτερικού για συμμετοχή τους 
σε επίσημους αθλητικούς αγώνες, καθώς και κάθε 
άλλου αναγκαίου θέματος.

4 Τροποποίηση της 26036/2014 απόφασης Υπουρ-
γού Τουρισμού με τίτλο «Καθορισμός τεχνικών και 
λειτουργικών προδιαγραφών και λοιπών όρων 
και προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία 
των Ξενώνων Φιλοξενίας Νέων (Β΄ 3510)».

5 Υπερωριακή απασχόληση οκτώ (8) υπαλλήλων 
στη Διεύθυνση Υδάτων Πελοποννήσου της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου.

6 Τροποποίηση της συστατικής πράξης του 
Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Οιχαλίας με την επωνυμία 
«Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Οιχαλίας».

7 Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. 
του Δήμου Οιχαλίας με την επωνυμία «Σχολική 
Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δήμου Οιχαλίας».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 7002/2/471-ε΄ (1)
Σύσταση οργανικών θέσεων αστυφυλάκων γενι-

κών καθηκόντων, κατάργηση οργανικών θέσεων 

ειδικών φρουρών.

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 13 παρ. 1 του ν. 3686/2008 «Ρύθμιση θε-

μάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 158).
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-

νηση και τα κυβερνητικά όργανα που κωδικοποιήθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σύσταση οργανικών θέσεων αστυφυλάκων 
γενικών καθηκόντων και κατάργηση 
οργανικών θέσεων ειδικών φρουρών

1. Οι οργανικές θέσεις αστυφυλάκων γενικών καθη-
κόντων, που προβλέπονται από τις διατάξεις της περ. 
γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 2800/2000 (Α΄ 41), 
όπως διαμορφώθηκαν με μεταγενέστερες διατάξεις, 
αυξάνονται κατά χίλιες πενήντα οκτώ (1058). Οι θέσεις 
αυτές προέρχονται από την ένταξη στο αστυνομικό προ-
σωπικό γενικών καθηκόντων ισάριθμων ειδικών φρου-
ρών, σύμφωνα με τις διατάξεις της 6000/14/42/1-γ΄ από 
28.1.2020 απόφασης Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής 
Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου 
Ελληνικής Αστυνομίας.

2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης 
καταργούνται οι οργανικές θέσεις των χιλίων πενήντα 
οκτώ (1058) ειδικών φρουρών, που εντάχθηκαν στο 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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αστυνομικό προσωπικό γενικών καθηκόντων, με την 
απόφαση της προηγούμενης παραγράφου.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2020

Ο Αρχηγός

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. Φ.479.4/ΑΔ.1332/Σ.492 (2)
Έγκριση υπερωριακής εργασίας πολιτικού προ-

σωπικού του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας, 

έτους 2020.

Ο AΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Δια-

χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176 Α΄).

2. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον KAE του Π/Υ, οι-
κονομικού έτους 2020, του Μ.Τ.Α.

3. Την αύξηση του φόρτου εργασίας του Μ.Τ.Α. εξαιτίας 
της μείωσης του πολιτικού και του στρατιωτικού προσω-
πικού και της μη αντικατάστασής του από άλλους, γεγο-
νός που καθιστά αναγκαία την εργασία του υπάρχοντος 
προσωπικού και πέραν του κανονικού ωραρίου, για τη 
διεκπεραίωση εργασιών στα πλαίσια της αποστολής του 
Μ.Τ.Α., όπως: η έκδοση οριστικών αποφάσεων απονομής 
μερίσματος σε μερισματούχους, οι οποίοι έχουν λάβει 
προσωρινό μέρισμα, με βάση πράξη προκαταβολής 
στρατιωτικής σύνταξης, η χορήγηση Δανείων σε ασφαλι-
σμένους του Ταμείου, η τήρηση Μητρώου Δεσμεύσεων - 
Ανάληψη Υποχρέωσης (πληθώρα δικαιολογητικών), η 
ανάρτηση πράξεων στο Μητρώο δημοσίων συμβάσεων, 
η συγκέντρωση μηνιαίως των απαραίτητων στοιχείων 
και ενημέρωση του μηχανογραφικού αρχείου για την 
έκδοση αφενός των μερισμάτων και της οικονομικής 
ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΑ (αποστολή αρχείων στην ΗΔΙΚΑ) και 
αφετέρου των στατιστικών στοιχείων (εσόδων - εξόδων) 
που αποστέλλονται στο Υπουργείο Οικονομικών σχετι-
κά με την οικονομική κατάσταση του Μ.Τ.Α., η σύνταξη 
σχεδίων νόμων, κοινών υπουργικών αποφάσεων κ.λπ. 
που αφορούν σε προσαρμογή της ειδικής νομοθεσί-
ας του Ταμείου σε κείμενη νομοθεσία ή γίνονται στα 
πλαίσια της αποστολής και βιωσιμότητάς του, η ολο-
κλήρωση ενεργειών για την έκδοση προεδρικού δια-

τάγματος για το νέο Οργανισμό Μ.Τ.Α., η συγκέντρωση 
και υποβολή πληθώρας λογιστικών και στατιστικών 
στοιχείων (Ενιαία Αρχή Πληρωμών, σε μηνιαία βάση. 
Απολογιστικά στοιχεία Εσόδων - Εξόδων στην Εθνική 
Στατιστική Υπηρεσία, λόγω αυξημένων απαιτήσεων 
του Υπουργείου Οικονομικών), κατάρτιση Απολογισμού 
έτους 2019, σύνταξη Προϋπολογισμού του έτους 2021, 
τυχόν τροποποιήσεις του Προϋπολογισμού του έτους 
2020, υποβολή δημοσιονομικών στόχων, υποβολή στην 
ΑΑΔΕ φορολογικών δηλώσεων του Μ.Τ.Α. (ΦΜΥ, παρα-
κρατούμενοι φόροι) οικονομικού έτους 2019 και στο 
ΙΚΑ η ΑΠΔ), η υποβολή σε τριμηνιαία βάση στατιστικών 
δελτίων για την Ετήσια έρευνα Φορέων Γενικής Κυβέρ-
νησης, πινάκων πραγματοποιήσεων δημοσιονομικών 
στόχων, στοιχείων για το δείκτη ΚΡΙ, πρόσθετες εργα-
σίες λόγω επικείμενης Οικονομικής Επιθεώρησης ετών 
2017-2019, διαδικασία σάρωσης όλων των στοιχείων 
από τους ατομικούς φακέλους μετόχων και μερισματού-
χων για την τήρηση του εν λόγω αρχείου σε ηλεκτρονική 
μορφή, ενέργειες για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας
Μ.Τ.Α.

4. Το υπ’ αριθμ. 02/29.1.2020 Πρακτικό του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας 
(Δ.Σ./Μ.Τ.Α.), ΑΔΑ: Ψ4Τ046ΨΧΗ5-ΑΚ5.

5. Το γεγονός ότι η σχετική δαπάνη ποσού είκοσι τεσ-
σάρων χιλιάδων ευρώ (24.000,00 €) συνολικά, θα βαρύ-
νει τις πιστώσεις που έχουν αναγραφεί, αντίστοιχα, στον 
ΚΑΕ 0261 του Π/Υ, οικονομικού έτους 2020, του Μ.Τ.Α., 
αποφασίζουμε:

1. Την έγκριση πραγματοποίησης υπερωριακής απα-
σχόλησης, πέρα από το κανονικό ωράριο, για το έτος 
2020, μέχρι τρεις χιλιάδες εξακόσιες (3.600) ώρες, αναλυ-
όμενες σε μέχρι (120) ώρες στο εξάμηνο ανά υπάλληλο 
(ήτοι 20 ώρες κατά μέσο όρο μηνιαίως), για δεκατρείς 
(13) μόνιμους υπαλλήλους του Μ.Τ.Α. κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ 
και ΔΕ και για δύο (2) υπαλλήλους του Μ.Τ.Α. με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγο-
ρίας «ΔΕ».

2. Η ανωτέρω υπερωριακή απασχόληση κρίνεται απα-
ραίτητη για την αντιμετώπιση πραγματικών εποχικών, 
εκτάκτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών του 
2020.

3. Οι κατά τα ως άνω ώρες υπερωριακής απογευματι-
νής απασχόλησης, δεν μπορεί να υπερβαίνουν το προ-
βλεπόμενο όριο που ο νόμος ορίζει.

4. Η αντίστοιχη δαπάνη δεν μπορεί να υπερβεί την 
πίστωση που ενεγράφη στον οικείο κωδικό του Π/Υ του 
Μ.Τ.Α. για το 2020.

5. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2020

Ο Αντιπρόεδρος

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΥΛΤΙΔΗΣ
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Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ 
ΤΤΑ/80487/3072/1502/118 (3)
Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της 

διαδικασίας χορήγησης κατοχής, χρήσης και με-

ταφοράς αγωνιστικού τόξου, των υποχρεώσε-

ων των αθλητικών σωματείων και των κατόχων 

αγωνιστικού τόξου, των διαδικασιών εισαγωγής - 

εξαγωγής αθλητικών τόξων από αθλητικές απο-

στολές του εξωτερικού για συμμετοχή τους σε 

επίσημους αθλητικούς αγώνες, καθώς και κάθε 

άλλου αναγκαίου θέματος.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2168/1993 (ΦΕΚ 147/Α΄/

1993)«Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, Πυρομαχι-
κά εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες 
διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 4373/2016 (ΦΕΚ 
49/Α΄/2016) «Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση 
της ελληνικής νομοθεσίας με το νέο κώδικα Αντιντόπινγκ 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ και άλλες 
διατάξεις» - «Τοξοβολία - Αποχαρακτηρισμός αθλητικού 
τόξου ως όπλου».

4. Τις διατάξεις:
α) Τον ν. 4622/2019 (ΦΕΚ Α΄/7.8.2019) «Επιτελικό Κρά-

τος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνη-
σης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δη-
μόσιας διοίκησης».

β) Το π.δ. 70/22.9.2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22.9.2015) «Ανα-
σύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού...».

γ) Το π.δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α΄/2018) «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».

δ) Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση,συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

ε) Το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α΄/9.7.2019)«Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Την υπ’ αριθμ. Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυ-
πουργών» (Β΄ 2901).

6. Την υπ’ αριθμ. 80/18.7.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας 
του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β΄ 3058).

7. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/29.7.2019 
(ΦΕΚ 3099/Β΄/1.8.2019) απόφαση του Πρωθυπουργού 
και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού Ελευθέριο Αυγενάκη».

8. Τα υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/15991/14.1.2019, ΥΠΠΟΑ/
142385/20.3.2019 έγγραφα της Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Τοξοβολίας.

9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αγωνιστικό Τόξο

1. Το αγωνιστικό τόξο και τα βέλη αυτού αποτελούν 
αναπόσπαστο αθλητικό εξοπλισμό των αθλουμένων 
στο άθλημα της τοξοβολίας κατά την προετοιμασία 
(προπόνηση), αλλά και τη συμμετοχή τους σε αγώνες 
τοξοβολίας.

2. Τα αγωνιστικά τόξα του άρθρου 41 του ν. 4373/2016, 
τα ανταλλακτικά και τα βέλη αυτών, που πληρούν τις 
προβλεπόμενες προδιαγραφές των οικείων κανονισμών 
της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Τοξοβολίας σε ό,τι αφορά 
στη διαδικασία νόμιμης κατοχής, χρήσης και μεταφο-
ράς από και προς το χώρο άθλησης, εντός και εκτός της 
επικράτειας, εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των 
αντίστοιχων διατάξεων του ν. 2168/1993.

3. Οι κατηγορίες (είδη) αγωνιστικού τόξου είναι οι εξής:
α. Ολυμπιακό Τόξο (Olympic Recurve)
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα αντίκυρτα τόξα, 

που, με την προσθήκη κατάλληλου και εγκεκριμένου 
από τους διεθνείς κανονισμούς εξοπλισμού σκόπευσης 
και σταθεροποίησης, χρησιμοποιούνται στους Ολυμπι-
ακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες, στα Παγκόσμια 
Πρωταθλήματα και Κύπελλα και Ευρωπαϊκούς Αγώνες, 
καθώς επίσης και σε κάθε είδους αγώνες στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό. Το υλικό κατασκευής τους είναι από 
μέταλλο, συνήθως αλουμίνιο, σύνθετα υλικά (carbon) ή 
και συνδυασμός τους. Το τόξο είναι διαιρούμενο και τα 
βασικά του μέρη (κορμός και ελάσματα ) διαθέτουν σει-
ριακό αριθμό στις περισσότερες περιπτώσεις, αλλά όχι 
πάντα. Ιδίου τύπου τόξα, χωρίς προσθήκη εξοπλισμού 
στόχευσης και σταθεροποίησης, χρησιμοποιούνται και 
στην κατηγορία barebow.

β. Σύνθετο τόξο (Compound)
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα τόξα με τροχαλίες, οι 

οποίες πολλαπλασιάζουν τη δύναμη του τόξου. Η βολή 
με αυτό το τόξο γίνεται με τη χρήση μηχανισμού απε-
λευθέρωσης. Το υλικό κατασκευής τους είναι το ίδιο με 
αυτή του Ολυμπιακού Τόξου. Τα τόξα αυτής της κατηγο-
ρίας χρησιμοποιούνται στους Παραολυμπιακούς αγώνες, 
στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα και Κύπελλα και στους 
Ευρωπαϊκούς Αγώνες - με προοπτική την ένταξή τους 
στους Ολυμπιακούς Αγώνες - καθώς επίσης και σε κάθε 
είδους αγώνες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το τόξο 
διαθέτει εγκεκριμένο από τους διεθνείς κανονισμούς 
εξοπλισμό σκόπευσης και σταθεροποίησης. Επίσης, δι-
αθέτει σειριακό αριθμό στις περισσότερες περιπτώσεις, 
αλλά όχι πάντα.

γ. Εκπαιδευτικά Τόξα
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν αντίκυρτα τόξα με υλι-

κό κατασκευής μέταλλο, ξύλο και πλαστικό, τα οποία 
είναι διαιρούμενα και η δύναμη που αποδίδουν είναι 
χαμηλή. Τα τόξα αυτά δεν διαθέτουν σειριακό αριθμό 
και χρησιμοποιούνται από τα αθλητικά σωματεία για 
την αρχική εκπαίδευση των νέων τοξοτών και σε επι-
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δείξεις τοξοβολίας. Τα αθλητικά σωματεία τοξοβολίας 
και οι προπονητές - εκπαιδευτές συνήθως διαθέτουν 
έναν αριθμό τέτοιων τόξων για την εκπαίδευση των νέων 
αθλητών τους. Τα τόξα αυτά μπορούν να χρησιμοποιού-
νται σε αγώνες και συνήθως με αυτά αγωνίζονται οι νέοι 
αθλητές στους πρώτους αγώνες τους.

δ. Αγγλικό Longbow - Αμερικάνικο Flatbow
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μονοκόμματα τόξα (μη 

διαιρούμενα), τα οποία συνήθως είναι πάνω από 2 μέτρα 
σε μήκος. Χρησιμοποιούνται σε αγώνες στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό και κυρίως σε αγώνες αναπτυξιακούς, 
πεδίου και 3D. Το υλικό κατασκευής τους είναι το ξύλο, 
με λεπτομέρειες από δέρμα και κέρατο ή κόκαλο και δεν 
έχουν σειριακό αριθμό.

ε. Παραδοσιακά Αντίκυρτα
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα αντίκυρτα τόξα, που 

το υλικό κατασκευής τους είναι κατά μεγάλο ποσοστό το 
ξύλο, ενώ έχουν και κάποια μεταλλικά στοιχεία. Τα τόξα 
αυτά χρησιμοποιούνται σε αγώνες πεδίου και αναπτυξι-
ακούς στην κατηγορία Ενστικτώδη (Instinctive). Τα τόξα 
μπορεί να είναι μονοκόμματα ή και διαιρούμενα, χωρίς 
ιδιαίτερο εξοπλισμό σκόπευσης και δεν έχουν σειριακό 
αριθμό.

στ. Παραδοσιακά Τόξα
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα μονοκόμματα παρα-

δοσιακά τόξα, τόξα για ιππική τοξοβολία και κάθε είδους 
παραδοσιακό τόξο. Τα τόξα αυτά είναι, κατά κύριο λόγο, 
κατασκευασμένα από ξύλο και με λεπτομέρειες από κέ-
ρατο ή κόκαλο. Είναι έργα τέχνης και χρησιμοποιούνται 
σε αναπτυξιακούς αγώνες, αγώνες πεδίου, καθώς και 
τρισδιάστατης απεικόνισης (3D) στην κατηγορία Πα-
ραδοσιακά (Traditional). Δεν χρησιμοποιούν σύστημα 
σκόπευσης και δεν έχουν σειριακό αριθμό.

Άρθρο 2
Κατοχή, χρήση και μεταφορά αγωνιστικού τόξου

1. Αγωνιστικό τόξο και τα αντίστοιχα βέλη αυτού επι-
τρέπεται να κατέχουν, να χρησιμοποιούν και να μετα-
φέρουν από και προς τον τόπο εξάσκησης ή τον τόπο 
διεξαγωγής αγώνων τοξοβολίας, εντός και εκτός της 
επικράτειας, τα κάτωθι φυσικά και νομικά πρόσωπα:

α. οι κάτοχοι δελτίου αθλητικής ιδιότητας εκδοθέντος 
από την Ελληνική Ομοσπονδία Τοξοβολίας (Ε.Ο.Τ.),

β. οι κάτοχοι δελτίου αθλητή με αναπηρία που ασχο-
λείται με το άθλημα της τοξοβολίας, εκδοθέντος από 
την Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες 
(Ε.Α.ΟΜ.ΑμεΑ),

γ. οι προπονητές τοξοβολίας που κατέχουν την ειδική 
ταυτότητα προπονητή που εκδίδεται από την Ε.Ο.Τ. ή 
την Ε.Α.ΟΜ.ΑμεΑ,

δ. Τα αθλητικά σωματεία που είναι εγγεγραμμένα μέλη 
της Ε.Ο.Τ ή της Ε.Α.ΟΜ.-ΑμεΑ σύμφωνα με το καταστα-
τικό τους και έχουν λάβει την προβλεπόμενη από το 
άρθρο 8 του ν. 2725/1999 αθλητική αναγνώριση στο 
άθλημα της τοξοβολίας ή είναι στη δόκιμη περίοδο - προ 
της αθλητικής αναγνώρισης που προβλέπεται στο κατα-
στατικό της Ε.Ο.Τ. ή της Ε.Α.ΟΜ.-ΑμεΑ., αντίστοιχα,

ε. Η Ελληνική Ομοσπονδία Τοξοβολίας που είναι η 
ανώτατη οργάνωση αθλητικών σωματείων ή αθλητικών 

ενώσεων που καλλιεργούν το άθλημα της τοξοβολίας 
στην Ελλάδα,

στ. Η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπη-
ρίες που είναι η ανώτατη οργάνωση αθλητικών σωματεί-
ων τα οποία καλλιεργούν, εκτός των άλλων αθλημάτων 
και το άθλημα της τοξοβολίας για αθλητές με αναπηρία,

ζ. οι μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης καθώς και οι φοιτητές για αγώνες (Πανελλήνια 
Σχολικά Πρωταθλήματα, κ.λπ.) που συνδιοργανώνονται 
από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και την 
Ελληνική Ομοσπονδία Τοξοβολίας κατόπιν σχετικής 
απόφασης ή έγκρισης που εκδίδεται από το ως άνω 
Υπουργείο,

η. οι μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης καθώς και οι φοιτητές προκειμένου να 
ενημερωθούν για το άθλημα και να λαμβάνουν μέρος 
σε πρακτικές δοκιμασίες στο πλαίσιο της διάδοσης του 
αθλήματος της τοξοβολίας, κατόπιν ετήσιας έκδοσης 
άδειας εισόδου στις σχολικές μονάδες,σε προπονητές, 
σε καθηγητές Φυσικής Αγωγής και σε διακεκριμένους 
αθλητές, από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 
μέσω της αρμόδιας Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής κατό-
πιν αιτήματος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τοξοβολίας 
(Ε.Ο.Τ.),

θ. οι εκπαιδευόμενοι - συμμετέχοντες σε εκδηλώ-
σεις - προγράμματα επίδειξης - εκμάθησης τοξοβολίας 
σε Δήμους, σε Δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που διορ-
γανώνονται από την Ελληνική Ομοσπονδία Τοξοβολίας 
(Ε.Ο.Τ.) ή από αθλητικά σωματεία - μέλη της Ε.Ο.Τ. ή από 
προπονητές κατέχοντες την άδεια άσκησης επαγγέλμα-
τος προπονητή στο άθλημα της Τοξοβολίας και διεξάγο-
νται σε κατάλληλους χώρους σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές και κανονισμούς ασφαλείας της Ε.Ο.Τ.,

ι. οι εγγεγραμμένοι για εκπαίδευση στο τμήμα εκμά-
θησης του αθλήματος της τοξοβολίας που διατηρούν τα 
αθλητικά σωματεία - μέλη της Ε.Ο.Τ.,

ια. οι αθλητές τοξοβολίας που ανήκουν σε αθλητικές 
αποστολές του εξωτερικού, για συμμετοχή τους σε επί-
σημους αγώνες τοξοβολίας στην Ελλάδα.

2. Η χρήση των αγωνιστικών τόξων και βελών αυτών, 
πλην των προοριζομένων για το σκοπό του αθλήματος 
της τοξοβολίας χώρων, απαγορεύεται.

3. Απαγορεύεται η κατοχή και η χρήση αγωνιστικών 
τόξων και βελών αυτών, από αθλητές που δεν έχουν συ-
μπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους άνευ παρουσίας 
ενήλικου ατόμου καθώς και η μεταφορά αυτών άνευ 
συνοδείας τους από ενήλικο.

Άρθρο 3
Υποχρεώσεις των αθλητικών σωματείων 
της Ε.Ο.Τ. και της Ε.Α.ΟΜ.ΑμεΑ

1. Τα αθλητικά σωματεία που διατηρούν τμήμα τοξο-
βολίας έχουν υποχρέωση:

α. Να επιτρέπουν την κατοχή και τη χρησιμοποίη-
ση των αγωνιστικών τόξων τους μόνο στους αθλητές 
στους οποίους έχει εκδοθεί νομίμως από την Ε.Ο.Τ. ή 
την Ε.Α.ΟΜ.ΑμεΑ αντίστοιχα, δελτίο αθλητικής ιδιότητας 
καθώς και στους εκπαιδευόμενους εγγεγραμμένους στα 
τμήματα εκμάθησης του αθλήματος της τοξοβολίας που 
διατηρούν τα αθλητικά σωματεία.
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β. Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας αγωνιστικού τό-
ξου, να μεριμνούν για την υποβολή σχετικής δήλωσης 
περί κλοπής ή απώλειας αυτού στην αρμόδια Αστυνο-
μική Αρχή.

2. Οι ως άνω υποχρεώσεις ισχύουν επίσης και για την 
Ε.Ο.Τ. καθώς και για την Ε.Α.ΟΜ.ΑμεΑ, η δε έννοια αθλη-
τής/τρια, σε αυτήν την περίπτωση, νοείται αυτός/η που 
έχει επιλεγεί ως μέλος της Εθνικής Ομάδας.

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις αθλητών

Οι αθλητές τοξοβολίας έχουν υποχρέωση:
α) Να φυλάσσουν το αγωνιστικό τόξο που κατέχουν 

σε ασφαλές μέρος.
β) Να μην παραχωρούν προς χρήση το αγωνιστικό 

τόξο και τα βέλη του σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 
παρά μόνο στα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 2.

γ) Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας του αγωνιστικού 
τόξου τους, να ενημερώνουν το αθλητικό σωματείο στο 
οποίο είναι εγγεγραμμένοι, προκειμένου να υποβληθεί 
σχετική δήλωση κλοπής ή απώλειας του τόξου.

δ) Να φέρουν πάντοτε μαζί με το τόξο τους και το δελ-
τίο αθλητικής ιδιότητας τους, της Ε.Ο.Τ. ή της Ε.Α.ΟΜ.
ΑμεΑ αντίστοιχα.

Άρθρο 5
Κυρώσεις

Στα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 2 που παραβαί-
νουν τις διατάξεις της παρούσας επιβάλλονται οι κυρώ-
σεις που προβλέπονται από τον Πειθαρχικό Κανονισμό 
της Ε.Ο.Τ. και της Ε.Α.ΟΜ.ΑμεΑ., εκτός αν οι πράξεις τους 
τιμωρούνται από άλλες διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 13 Φεβρουαρίου 2020

Οι Υπουργοί

 Υφυπουργός
Προστασίας του Πολίτη Προστασίας του Πολίτη

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Υφυπουργός
Πολιτισμού Και Αθλητισμού

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 2710 (4)
Τροποποίηση της 26036/2014 απόφασης Υπουρ-

γού Τουρισμού με τίτλο «Καθορισμός τεχνι-

κών και λειτουργικών προδιαγραφών και λοι-

πών όρων και προϋποθέσεων για την ίδρυση 

και λειτουργία των Ξενώνων Φιλοξενίας Νέων, 

(Β΄ 3510)».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του ν. 4276/2014 «Απλούστευση διαδικασιών λει-

τουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών 
υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατά-
ξεις» και ειδικότερα το άρθρο 1, παράγραφος 2 περιπτ. 
γγ΄ (Α΄ 155).

2. Του ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την 
άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατά-
ξεις.» (Α΄ 230).

3. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο, Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 112).

4. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

5. Του π.δ/τος 127/2017 (Α΄ 157) «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Τουρισμού».

6. Του π.δ/τος 123/2016 (Α΄ 208) «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση 
του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Με-
ταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πο-
λιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία 
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων», όπως ισχύει.

7. Του π.δ/τος 83/2019 “Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών” (Α΄ 121).

8. Της 26036/2014 απόφασης Υπουργού Τουρισμού 
«Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών 
και λοιπών όρων και προϋποθέσεων για την ίδρυση και 
λειτουργία των Ξενώνων Φιλοξενίας Νέων» (Β΄ 3510).

Β. Την ανάγκη τροποποίησης της 26036/2014 απόφα-
σης Υπουργού Τουρισμού προκειμένου να είναι δυνατή 
η λειτουργία Ξενώνων Φιλοξενίας Νέων σε κελύφη εκτός 
λειτουργίας σιδηροδρομικών βαγονιών, στο πλαίσιο ιδί-
ως προσέλκυσης μαθητικού τουρισμού στη χώρα μας.

Γ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

1. Την τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθμ. 
26036/2014 απόφασης της Υπουργού Τουρισμού με 
τίτλο «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδι-
αγραφών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων για την 
ίδρυση και λειτουργία των Ξενώνων Φιλοξενίας Νέων, 
(Β΄ 3510)», στα ακόλουθα σημεία:

α) Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 2 προστίθεται 
εδάφιο ως εξής:

«Ξενώνες Φιλοξενίας Νέων μπορούν να ιδρυθούν και 
σε εκτός λειτουργίας παλαιούς σιδηροδρομικούς σταθ-
μούς με χρήση των εγκαταστάσεων του σταθμού, σε 
κελύφη εκτός λειτουργίας σιδηροδρομικών βαγονιών, 
τα οποία βρίσκονται πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές 
(ράγες)».

β) Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 2 προστίθενται 
εδάφια ως εξής:
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«Σε περιπτώσεις που οι Ξενώνες Φιλοξενίας Νέων ιδρύ-
ονται σε εκτός λειτουργίας παλαιούς σιδηροδρομικούς 
σταθμούς, επιτρέπεται η λειτουργία εντός του οικοπέδου 
εμπορικών καταστημάτων και καταστημάτων υγειονο-
μικού ενδιαφέροντος και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων 
συμβατών με τη λειτουργία του. Τα καταστήματα και οι 
δραστηριότητες του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να 
εντάσσονται στις εγκαταστάσεις του Ξενώνα Φιλοξενίας 
Νέων ή να είναι ανεξάρτητα από την λειτουργία του. Αν 
δεν εντάσσονται στις εγκαταστάσεις του Ξενώνα Φιλοξε-
νίας Νέων να έχουν ανεξάρτητη για το κάθε κατάστημα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος είσοδο.».

γ) Στο τέλος της παραγράφου Γ (ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ - ΚΟΙ-
ΤΩΝΕΣ) των Τεχνικών Προδιαγραφών του άρθρου 3 προ-
στίθεται νέο στοιχείο 10 ως εξής:

«10. Για τους Ξενώνες Φιλοξενίας Νέων, οι οποίοι ιδρύ-
ονται σε παλαιούς σιδηροδρομικούς σταθμούς, όπως 
περιγράφονται στην παρ. 4 του άρθρου 2 της απόφασης 
αυτής, δεν τίθενται τεχνικές προδιαγραφές. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις οι προδιαγραφές των δωματίων - κοιτώνων 
και συγκεκριμένα η δυναμικότητα των υπνοδωματίων, ο 
ελάχιστος διάδρομος κυκλοφορίας, το ελάχιστο εμβαδόν 
του κοιτώνα ανά κλίνη, η ελάχιστη διάσταση των υπνο-
δωματίων, ο αριθμός των χώρων υγιεινής, καθορίζονται 
και προσαρμόζονται στην δεδομένη ή διαμορφούμενη 
διαρρύθμιση των υπαρχόντων βαγονιών - κλιναμαξών. 
Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται, βαγόνια από 
μετατροπή επιβατικών ή εμπορικών αμαξοστοιχιών, για 
δωμάτια - κοιτώνες και για κοινόχρηστους χώρους και 
χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος, ισχύουν οι προ-
διαγραφές του κεφαλαίου Γ του άρθρου 3 της παρού-
σας πλην της παραγράφου 8 που αφορά τις ελάχιστες 
διαστάσεις υπνοδωματίων (μήκος και πλάτος), οι οποίες 
καθορίζονται και προσαρμόζονται στις προδιαγραφές 
των υπαρχόντων επιβατικών και εμπορικών βαγονιών 
του Ο.Σ.Ε.».

δ) Η παράγραφος Δ (ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΥΠΝΟΔΩΜΑ-
ΤΙΩΝ - ΚΟΙΤΩΝΩΝ) των Τεχνικών Προδιαγραφών του 
άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«Κατ’ ελάχιστον δύο καμπίνες ντουζ και δύο τουαλέτες 
(w.c.) ανά οκτώ (8) κλίνες. Εάν κατασκευάζονται εκτός 
των υπνοδωματίων - κοιτώνων απαιτούνται κατ’ ελάχι-
στον μία (1) καμπίνα ντουζ και μία τουαλέτα (w.c.) ανά 
τέσσερις (4) κλίνες, περιλαμβάνουν δε προθάλαμο με 
πρίζα και καθρέφτη και κατανέμονται σε συγκροτήματα 
ανδρών - γυναικών.».

2. Κατά τα λοιπά, η με αριθμ. 26036/2014 (Α΄ 3510) 
τροποποιούμενη απόφαση Υπουργού Τουρισμού ισχύει 
ως έχει.

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2020 

Ο Υπουργός

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Αριθμ. οικ. 27220 (5)
Υπερωριακή απασχόληση οκτώ (8) υπαλλήλων 

στη Διεύθυνση Υδάτων Πελοποννήσου της Απο-

κεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 

Ελλάδας και Ιονίου.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/Α΄/

27.12.2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 38 του εφαρμοστικού 
ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α΄/7.7.2011) «Επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 
στρατηγικής 2012-2015».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 
διατάξεις, κ.λπ.».

4. Την αριθμ. 15870/15.5.2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών περί διορισμού Συντονιστή της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλά-
δας και Ιονίου η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 250/τ. 
ΥΟΔΔ/26.5.2017 και έλαβε αριθμό διαδικτυακής ανάρ-
τησης ΑΔΑ: ΩΨΦΒ465ΧΘ7-Τ4Γ.

5. Το με αριθμ. 245665/31.10.2019 Αίτημα υπερωρια-
κής απασχόλησης του προσωπικού της Δ/νσης Υδάτων 
Πελοποννήσου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου λόγω εκτάκτων 
και επειγουσών αναγκών, για το χρονικό διάστημα από 
1.1.2020 του Α΄ εξαμήνου του έτους 2020.

6. Το με Α.Π.: 286070/18.12.2019 έγγραφο του Γενικού 
Διευθυντή Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτι-
κής που αφορά στη θετική εισήγηση για υπερωριακή 
απασχόληση των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Υδάτων 
Πελοποννήσου.

7. Την ύπαρξη εγγεγραμμένης πίστωσης στον προϋπο-
λογισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (2020), Γεν. Φορέας 1.904 και 
Ειδικός Φορέας 999-01, και το γεγονός ότι, από την εφαρ-
μογή των διατάξεων της απόφασης αυτής, θα προκληθεί 
δαπάνη μέχρι πέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (5.500 €) 
η οποία θα βαρύνει τον Α.Λ.Ε. 2120201001.

8. Την πιο κάτω απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με 
ΑΔΑ και ποσό:

Αριθμ. 
απόφασης

Α.Δ.Α. Ποσό Υπηρεσίες

14630/
27.1.2020

Ω5Τ4ΟΡ1Φ-ΣΣΣ 5.500 € Δ/νση Υδάτων 
Πελοποννήσου

για την πληρωμή της ανωτέρω δαπάνης, αποφασίζου-
με - εγκρίνουμε:

Την καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής απασχό-
λησης οκτώ (8) υπαλλήλων στη Δ/νση Υδάτων Πελοπον-
νήσου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και μέχρι εννιακόσιες εξήντα 
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(960) ώρες συνολικά, για το χρονικό διάστημα του Α΄ 
εξαμήνου του έτους 2020 λόγω εποχικών, έκτακτων και 
επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.

Οι εποχικές, επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες τις 
οποίες καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε αφορούν 
στην ομαλοποίηση της ροής διεκπεραίωσης αιτημάτων 
πολιτών για έκδοση Αδειών χρήσης ύδατος, έκδοσης 
πιστοποιητικών ΕΜΣΥ και τη σύνταξη Διαχειριστικών 
Σχεδίων Λεκανών Απορροής και κινδύνου πλημμύρας 
καθώς και η παρακολούθηση και εκτέλεση του έργου 
«Παρακολούθηση / Διαχείριση της ποιότητας των υδά-
των κολύμβησης».

Στην τεράστια εισροή εισερχόμενων αιτημάτων που 
αφορούν σε τροποποιήσεις ήδη εκδοθεισών αδειών χρή-
σης ύδατος ή και αιτημάτων που εκκρεμούν.

Τα πολλαπλά και διαρκώς προστιθέμενα νέα αντικεί-
μενα των τμημάτων της Δ/νσης Υδάτων Πελοποννήσου 
καθιστούν άκρως απαραίτητη την υπερωριακή απασχό-
ληση των υπαλλήλων της και την άμεση έναρξη των δια-
δικασιών έκδοσης της σχετικής απόφασης υπερωριακής 
απασχόλησης.

Ο προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας του προ-
σωπικού της Διεύθυνσης Υδάτων Πελοποννήσου για το 
Α΄ εξάμηνο του 2020 έχει ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

Κλάδος 
υπηρετούντων 
υπαλλήλων

Προτεινόμενοι 
υπάλληλοι 
για υπερωριακή 
εργασία

Ώρες Απασχόλησης (Α΄ Εξάμηνο 2020) Μηνιαίο Κόστος ανά κατηγορία 
μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές. 
Κ.Α.Ε. = 0511

Για υπερωριακή απογευματινή εργασία 
μέχρι 22η ώρα

ΠΕ 5 600 588,20

ΤΕ 1 120 129

ΔΕ 2 240 174

ΣΥΝΟΛΑ 8 960 891,20

Το ως άνω μηνιαίο κόστος περιλαμβάνει και τις εργοδοτικές εισφορές.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τρίπολη, 13 Φεβρουαρίου 2020 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

Ι

Αριθμ. 16466 (6)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης του 

Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Οιχαλίας με την επωνυμία 

«Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Οιχαλίας».

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/

30.5.1997) «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περι-
φέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπικής Αυτοδιοίκη-
ση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 239, 240, 241 και 243 του 
ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/8.6.2006) «Κύρωση του Κώ-
δικα Δήμων και Κοινοτήτων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 της «Κωδικοποίησης της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργα-
να» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22.4.2005).

4. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και 
ιδίως των άρθρων 103 και 280 παρ. ι.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4147/2013 (ΦΕΚ 
98/τ.Α΄/26.4.2013).

6. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του 
ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄/9.8.2019), όπως αντικατα-
στάθηκαν με τις όμοιες της παρ. 3 του άρθρου 177 του 
ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30.10.2019).

7. Την αριθμ. 8440/24.2.2011 (ΦΕΚ 318/τ.Β΄/25.2.2011) 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός λει-
τουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικο-
νομικών θεμάτων αυτών» όπως τροποποιήθηκε με 
τις αριθμ. α) 1940/19.1.2018 (ΦΕΚ 310/τ.Β΄/2.2.2018), 
β) 5293/23.2.2018 (ΦΕΚ 816/τ.Β΄/8.3.2018) και γ) 63967/
13.9.2019 (ΦΕΚ 3537/τ.Β΄/20.9.2019) αποφάσεις του 
Υπουργού Εσωτερικών.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ 
232/τ.Α΄/27.12.2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

9. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 
4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α΄/11.5.2015) «Εκδημοκρατισμός 
της Διοίκησης - Καταπολέμησης Γραφειοκρατίας και 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών 
και άλλες διατάξεις».

10. Την αριθμ. 15870/15.5.2017 (ΦΕΚ 250/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./
26.5.2017) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών αναφο-
ρικά με το διορισμό Συντονιστή στην Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
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11. Την αριθμ. 140634/22.6.2017 (ΦΕΚ 2208/τ.Β΄/
29.6.2017) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονί-
ου «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή 
Συντονιστή” στον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης 
Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους των 
Υπηρεσιών της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας, 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτι-
κής Ελλάδας και Ιονίου», όπως τροποποιήθηκε με τις 
αριθμ. 304768/4.12.2017 (ΦΕΚ 4409/τ.Β΄/14.12.2017) 
και 291101/31.12.2018 (ΦΕΚ 86/τ.Β΄/24.1.2019) όμοιες 
αποφάσεις.

12. Την αριθμ. 61β/2011 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Οιχαλίας αναφορικά με την συγχώνευση 
των Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
του Δήμου σε ένα Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία 
«Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Δήμου Οιχαλίας», η οποία κρίθηκε νόμιμη με την 
αριθμ. 1185/29.4.2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελ-
λάδας και Ιονίου και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1535/τ.Β΄/
27.6.2011.

13. Την αριθμ. 204/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Οιχαλίας αναφορικά με την τροποποίηση της 
συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου 
Δικαίου του Δήμου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 
Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Οιχα-
λίας» και συγκεκριμένα της παραγράφου 2 που αφορά 
τη Διοίκηση του Νομικού Προσώπου, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την αριθμ. 204/2019 απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Οιχαλίας με την οποία 
τροποποιείται η συστατική πράξη του Νομικού Προ-
σώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου με την επωνυμία 
«Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Δήμου Οιχαλίας», που συστάθηκε με την αριθμ. 
61β/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Οιχαλίας 
(ΦΕΚ 1535/τ.Β΄/27.6.2011).

Συγκεκριμένα τροποποιείται η παράγραφος 2 που 
αφορά τη Διοίκηση του Νομικού Προσώπου ως εξής:

«2. Διοίκηση του Νομικού Προσώπου
Το Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από δεκατριαμελές 

(13) Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τα εξής 
μέλη με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους:

- Πέντε (5) Δημοτικούς Συμβούλους εκ των οποίων οι 
τέσσερις (4) υποδεικνύονται από τον Δήμαρχο και ένας 
(1) από τις λοιπές παρατάξεις.

- Δύο (2) Διευθυντές / Διευθύντριες, εκ των πέντε (5) 
αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης.

- Μία / έναν (1) εκπρόσωπο της αντίστοιχης Ένωσης 
Γονέων και στην περίπτωση που δεν υπάρχει Ένωση Γο-
νέων, έναν (1) εκπρόσωπο των υφιστάμενων Συλλόγων 
Γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό δυ-
ναμικό σχολικής μονάδας.

- Έναν(1) εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων κατά 
προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.

- Τέσσερις (4) δημότες που υποδεικνύονται από τον 
Δήμαρχο.

Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, όταν 
συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη 
σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος Διευθυντής, ο οποίος 
συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακο-
λουθεί τη θητεία των μελών του Δημοτικού Συμβουλί-
ου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου».

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 61β/2011 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Οιχαλίας (ΦΕΚ 1535/τ.Β΄/
27.6.2011).

3. Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται καμία 
επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Δήμου Οιχαλίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Τρίπολη, 13 Φεβρουαρίου 2020 

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Aναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια 
Εσωτερικής Λειτουργίας

ΓΕΩΡΓIΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ

Ι

Αριθμ. 16453 (7)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης του 

Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Οιχαλίας με την επωνυμία 

«Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκ-

παίδευσης Δήμου Οιχαλίας».

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/

30.5.1997) «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περι-
φέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπικής Αυτοδιοίκη-
ση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 239, 240, 241 και 243 του 
ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/8.6.2006) «Κύρωση του Κώ-
δικα Δήμων και Κοινοτήτων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 της «Κωδικοποίησης της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργα-
να» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22.4.2005).

4. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και 
ιδίως των άρθρων 103 και 280 παρ. ι.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4147/2013 (ΦΕΚ 
98/τ.Α΄/26.4.2013).

6. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του 
ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄/9.8.2019), όπως αντικατα-
στάθηκαν με τις όμοιες της παρ. 3 του άρθρου 177 του 
ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30.10.2019).
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7. Την αριθμ. 8440/24.2.2011 (ΦΕΚ 318/τ.Β΄/25.2.2011) 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός λειτουργί-
ας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών 
θεμάτων αυτών» όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 
α) 1940/19.1.2018 (ΦΕΚ 310/τ.Β΄/2.2.2018), β)  5293/
23.2.2018 (ΦΕΚ 816/τ.Β΄/8.3.2018) και γ) 63967/13.9.2019 
(ΦΕΚ 3537/τ.Β΄/20.9.2019) αποφάσεις του Υπουργού 
Εσωτερικών.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ 
232/τ.Α΄/27.12.2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

9. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/τ.Α΄/11.5.2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκη-
σης - Καταπολέμησης Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες δια-
τάξεις».

10. Την αριθμ. 15870/15.5.2017 (ΦΕΚ 250/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./
26.5.2017) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών αναφο-
ρικά με το διορισμό Συντονιστή στην Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

11. Την αριθμ. 140634/22.6.2017 (ΦΕΚ 2208/τ.Β΄/
29.6.2017) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονί-
ου «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή 
Συντονιστή” στον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης 
Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους των 
Υπηρεσιών της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας, 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτι-
κής Ελλάδας και Ιονίου», όπως τροποποιήθηκε με τις 
αριθμ. 304768/4.12.2017 (ΦΕΚ 4409/τ.Β΄/14.12.2017) 
και 291101/31.12.2018 (ΦΕΚ 86/τ.Β΄/24.1.2019) όμοιες 
αποφάσεις.

12. Την αριθμ. 61α/2011 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Οιχαλίας αναφορικά με την συγχώνευση 
των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
του Δήμου σε ένα Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία 
«Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Δήμου Οιχαλίας», η οποία κρίθηκε νόμιμη με την 
αριθμ. 881/29.4.2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελ-
λάδας και Ιονίου και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1535/τ.Β΄/
27.6.2011.

13. Την αριθμ. 203/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Οιχαλίας αναφορικά με την τροποποίηση της 
συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου 
Δικαίου του Δήμου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 
Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Οιχαλίας» 
και συγκεκριμένα της παραγράφου 2 που αφορά τη Δι-
οίκηση του Νομικού Προσώπου, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την αριθμ. 203/2019 απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Οιχαλίας με την οποία 
τροποποιείται η συστατική πράξη του Νομικού Προ-
σώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου με την επωνυμία 
«Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης Δήμου Οιχαλίας», που συστάθηκε με την αριθμ. 
61α/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Οιχαλίας 
(ΦΕΚ 1535/τ.Β΄/27.6.2011).

Συγκεκριμένα τροποποιείται η παράγραφος 2 που 
αφορά τη Διοίκηση του Νομικού Προσώπου ως εξής:

«2. Διοίκηση του Νομικού Προσώπου
Το Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από δεκατριαμελές 

(13) Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τα εξής 
μέλη με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους:

- Πέντε (5) Δημοτικούς Συμβούλους εκ των οποίων οι 
τέσσερις (4) υποδεικνύονται από τον Δήμαρχο και ένας 
(1) από τις λοιπές παρατάξεις.

- Δύο (2) Διευθυντές / Διευθύντριες, εκ των πέντε (5) 
αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης.

- Μία / Έναν (1) εκ των αρχαιοτέρων Νηπιαγωγών.
- Μία / Έναν (1) Εκπρόσωπο της αντίστοιχης Ένωσης 

Γονέων και στην περίπτωση που δεν υπάρχει Ένωση Γο-
νέων, έναν (1) εκπρόσωπο των υφιστάμενων Συλλόγων 
Γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό δυ-
ναμικό σχολικής μονάδας.

- Τέσσερις (4) δημότες που υποδεικνύονται από τον 
Δήμαρχο.

Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, όταν 
συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη 
σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος Διευθυντής, ο οποίος 
συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακο-
λουθεί τη θητεία των μελών του Δημοτικού Συμβουλί-
ου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου».

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 61α/2011 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Οιχαλίας (ΦΕΚ 1535/τ.Β΄/
27.6.2011).

3. Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται καμία 
επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Δήμου Οιχαλίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Τρίπολη, 13 Φεβρουαρίου 2020 

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Aναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια 
Εσωτερικής Λειτουργίας

ΓΕΩΡΓIΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ
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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 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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