
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση Α’ Αναθεώρησης Προϋπολογισμού οι-
κονομικού έτους 2022 του Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 
(Φορέας Γενικής Κυβέρνησης του κεφ. Α’ του 
ν.  3429/2005 του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων).

2 Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των αιρε-
τών εκπροσώπων των δικαστικών υπαλλήλων 
στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του Κώδικα Δικαστι-
κών Υπαλλήλων.

3 Εκχώρηση εξουσιοδότησης υπογραφής σε ιεραρχι-
κά υφιστάμενο όργανο της Υπηρεσίας Ερευνών και 
Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Θεσσαλονίκης.

4 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοι-
βή κατά τις απογευματινές ώρες για το προσωπι-
κό του Τμήματος Αλιείας της ΔΑΟΚ Π.Ε. Άρτας για 
το Δ’ τρίμηνο 2022.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 111205/B2 (1)
   Έγκριση Α’ Αναθεώρησης Προϋπολογισμού οι-

κονομικού έτους 2022 του Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 

(Φορέας Γενικής Κυβέρνησης του κεφ. Α’ του 

ν. 3429/2005 του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-

σκευμάτων). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 63 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσι-

ονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
οδηγίας 2211/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες δι-
ατάξεις» (Α΄ 143),

β) των άρθρων 7, 8 και 10 του ν. 3429/2005 «Δημόσιες 
Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α΄ 314),

γ) της υποπαρ.  Γ.2. του άρθρου πρώτου του 
ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνι-

κής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 85) όπως τροποποιήθηκε με την 
παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4262/2014 «Απλούστευση 
της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστη-
ριότητας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114),

δ) της υποπαρ. Δ.9 «Δαπάνες Μετακινουμένων Εντός 
και Εκτός Επικράτειας» του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτι-
κές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονο-
μικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθε-
ρότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας 
Χρηματοδότησης» (Α΄ 94) καθώς και του άρθρου 43 του 
ν. 4484/2017 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας 
στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες δι-
ατάξεις» (Α΄ 110),

ε) του Κεφ. Β’ του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (Α΄ 176),

στ) του ν. 4813/2021 «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημο-
σιονομικής Στρατηγικής 2022-2025» (Α΄ 111),

ζ) των άρθρων 60, 61 και 87 του ν. 4485/2017 «Οργά-
νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμί-
σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114),

η) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133) και ιδίως της παρ. 3 του άρθρου 109, καθώς συ-
ντρέχουν κατεπείγοντες λόγοι, αναφορικά με την κάλυ-
ψη των δαπανών από την διενέργεια του διαγωνισμού 
για την «Παραγωγή διδακτικών βιβλίων σχολικού έτους 
2023-2024, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των 
σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης» από 
τα ταμειακά διαθέσιμα της 31.12.2021,

θ) του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 213) όπως έχει τροποποι-
ηθεί και συμπληρωθεί με τα άρθρα 1 και 4 και του π.δ. 
189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων 
των Υπουργείων» (Α΄ 221),

ι) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121),

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

ιβ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α΄ 181),

ιγ) της υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805),

2. Την υπό στοιχεία 2/2179/ΔΠΓΚ/09/01/2018 απόφα-
ση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με «Στοχο-
θεσία - Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού - Παρα-
κολούθηση εκτέλεσης» (Β’ 23).

3. Τα υπό στοιχεία 2/26549/ΔΠΓΚ/27-03-2018 από-
φασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
«Αντικειμενικοί λόγοι, εξωγενείς παράγοντες και δια-
δικασία αναθεώρησης των εγκεκριμένων προϋπολογι-
σμών των φορέων του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005» 
(Β’ 1288).

4. Την υπό στοιχεία 23438/Β2/01-03-2022 (Β΄ 1009) 
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία εγκρίθηκε 
ο προϋπολογισμός έτους 2022 του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».

5. Το υπό στοιχεία 2710/ΙΤΥΕ/15-07-2022 αίτημα του 
(Ι.Τ.Υ.Ε.) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», για την έγκριση χρήσης ταμεια-
κών διαθεσίμων.

6. Την υπό στοιχεία 2/140593/ΔΠΓΚ/22-08-2022 έγκρι-
ση χρήσης ταμειακών διαθεσίμων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών.

7. Την υπ’ αρ. 37/01-09-2022 πράξη του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών 
και εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».

8. Την από 06-09-2022 Εισήγηση του άρθρου 63 του 
ν. 4270/2014 της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Υ.ΠΑΙ.Θ.).

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

1. Εγκρίνουμε την Α’ Αναθεώρηση του Προϋπολο-
γισμού Οικονομικού Έτους 2022 του (Ι.Τ.Υ.Ε.) «ΔΙΟΦΑ-
ΝΤΟΣ» (Φορέας Γενικής Κυβέρνησης του κεφ. Α’ του 
ν. 3429/2005 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμά-
των), τα βασικά οικονομικά μεγέθη του οποίου, σύμφωνα 
με το ισχύον Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών - ESA, 
έχουν ως εξής:

ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ Α’ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

ΕΣΟΔΑ: 29.670.000 € 29.670.000 €

ΕΞΟΔΑ: 32.772.000 € 40.772.000 €

ΙΣΟΖΥΓΙΟ: - 3.102.000 € - 11.102.000 €

Το αρνητικό ισοζύγιο θα καλυφθεί από το ταμειακό 
υπόλοιπο του φορέα από το προηγούμενο οικονομικό 
έτος. Ειδικότερα η εξειδίκευση αυτών κατά λογαριασμό 
αποτυπώνεται στον συνημμένο πίνακα, που αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης Κ.Υ.Α.

2. Η διοίκηση του παραπάνω φορέα εντέλλεται να 
συνεργαστεί με τη Διεύθυνση Παρακολούθησης Προϋ-
πολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευ-
όμενων Φορέων του Yπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), ώστε να εξειδικευθούν σε μηνιαία και 
τριμηνιαία βάση οι κατηγορίες εσόδων και εξόδων που 
περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς του συνημμένου 
Πίνακα.

3. Η διοίκηση του παραπάνω φορέα καλείται να δι-
ασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν αρνητικές αποκλίσεις 
από τους εγκεκριμένους δημοσιονομικούς στόχους, 
λαμβάνοντας εγκαίρως όλα τα απαραίτητα μέτρα προς 
το σκοπό αυτό.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας
Οικονομικών και Θρησκευμάτων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
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    Αριθμ. 42311οικ. (2)
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των αιρε-

τών εκπροσώπων των δικαστικών υπαλλήλων 

στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του Κώδικα Δικαστι-

κών Υπαλλήλων 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Της παρ. 2 των άρθρων 84 και 85 και των παρ. 8, 

9,10,11 12 και 13 του άρθρου 86 του ν. 4798/2021 «Κώ-
δικας Δικαστικών Υπαλλήλων και λοιπές επείγουσες 
διατάξεις» (Α’ 68).

2. Το άρθρο 1 των υπουργικών αποφάσεων υπ’ αρ.:
α) 123818/15-11-1994 «Τρόπος εκλογής των αιρετών 

εκπροσώπων των δικαστικών υπαλλήλων των Πολιτικών 
και Ποινικών Δικαστηρίων και Εισαγγελιών της χώρας» 
(Β’ 861)και β) 110723/12-10-1994 «Τρόπος, διαδικασία 
και προϋποθέσεις εκλογής των αιρετών εκπροσώπων 
των δικαστικών υπαλλήλων των κλάδων των υπαλλήλων 
των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και του Συμβου-
λίου της Επικρατείας, στα Δικαστικά (Υπηρεσιακά) Συμ-
βούλια» (Β’ 788), όπως τροποποιήθηκαν με την υπ’ αρ. 
123290/5.8.2002 «Εκλογή των αιρετών εκπροσώπων των 
δικαστικών υπαλλήλων στα Δικαστικά και Υπηρεσιακά 
Συμβούλια» (Β’ 1083) απόφασή μας.

3. Το υπ’ αρ. 28/31-08-2022 έγγραφο της Ομοσπονδίας 
Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας, με το οποίο αιτείται τη 
μετάθεση του χρόνου διεξαγωγής των εκλογών για την 
ανάδειξη εκπροσώπων των δικαστικών υπαλλήλων στα 
Υπηρεσιακά Συμβούλια στις 10 Νοεμβρίου 2022.

4. Την υπ’  αρ. 3544οικ./21-06-2022 απόφαση του 
Υπουργού Δικαιοσύνης «Αναστολή διαδικασιών εκλο-
γής και παράταση θητείας των αιρετών εκπροσώπων 
των δικαστικών υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια 
του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων» (Β’ 3357).

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

1) Προκηρύσσουμε εκλογές για την ανάδειξη των 
αιρετών εκπροσώπων των δικαστικών υπαλλήλων στα 
Υπηρεσιακά Συμβούλια της παρ. 2 του άρθρου 84 του 
ν. 4798/2021, των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων 
και Εισαγγελιών της χώρας και των Τακτικών Διοικητικών 
Δικαστηρίων καθώς και του Συμβουλίου της Επικρατείας, 
οι οποίες θα διεξαχθούν στις 10 Νοεμβρίου 2022, κατά 
παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 1 των Υπουργι-
κών Αποφάσεων υπ’ αρ. 123818/15-11-1994 (Β’ 861) και 
110723/12-10-1994 (Β’ 788), όπως τροποποιήθηκαν με 
την υπ’ αρ. 123290/5.8.2002 (Β’ 1083) όμοια.

2) Ορίζουμε ότι: Η σύνταξη των πινάκων εκλογέων θα 
γίνει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2022, η τοιχοκόλληση και 
ανακοίνωση αυτών θα γίνει μέχρι 10 Οκτωβρίου 2022. Η 
υποβολή των αιτήσεων και ενστάσεων θα γίνει μέχρι 17 
Οκτωβρίου 2022, η εξέτασή τους μέχρι 24 Οκτωβρίου 
2022 και η τοιχοκόλληση των οριστικοποιημένων πινάκων 
εκλογέων θα γίνει μέχρι 25 Οκτωβρίου 2022. Η υποβο-
λή υποψηφιοτήτων θα γίνει μέχρι 11 Οκτωβρίου 2022, 
η κατάρτιση των πινάκων υποψηφίων θα γίνει μέχρι 14 
Οκτωβρίου 2022 και η τοιχοκόλλησή τους μέχρι 17 Οκτω-

βρίου 2022. Η υποβολή ενστάσεων κατά των πινάκων 
υποψηφίων θα γίνει μέχρι 24 Οκτωβρίου 2022 η εξέτασή 
τους από τις Κεντρικές Εφορευτικές Επιτροπές μέχρι 02 
Νοεμβρίου 2022 και η τοιχοκόλληση των οριστικοποιη-
μένων πινάκων υποψηφίων θα γίνει μέχρι 03 Νοεμβρίου 
2022. Οι Εφορευτικές Επιτροπές καταρτίζονται μέχρι 04 
Νοεμβρίου 2022. Μέχρι τις 08 Νοεμβρίου 2022 πρέπει να 
έχουν παραληφθεί τα ψηφοδέλτια, οι οριστικοί κατάλογοι 
και όλο το εκλογικό υλικό από όλες τις υπηρεσίες.

3) Ορίζουμε ότι η θητεία των αιρετών εκπροσώπων 
που θα εκλεγούν λήγει στις 30 Ιουνίου 2024.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Ι

    Αριθμ. 8439 (3)
Εκχώρηση εξουσιοδότησης υπογραφής σε ιε-

ραρχικά υφιστάμενο όργανο της Υπηρεσίας 

Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων 

Θεσσαλονίκης.

  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΡΕΥΝΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Κεφαλαίο Α’ του Μέρους Πρώτου του ν .4389/2016 

«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνί-
ας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρ-
ρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα 
το άρθρο 7 και τις παρ. 1 και 6 του άρθρου 14 και το 
άρθρο 41 αυτού.

2. Το άρθρο 4 του ν. 4174/2013 (Α’ 170).
3. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ23-10-2020 

(Β’ 4738) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)».

4. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1065199 ΕΞ 2022 (Β’ 3886) 
Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και 
εξουσιοδότηση υπογραφής ‘’Με εντολή Διοικητή’’ σε 
όργανα της Φορολογικής Διοίκησης».

5. Την υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Γ 1078429 ΕΞ 2021 «Επιλογή 
και τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επι-
πέδου Διεύθυνσης/Υποδιεύθυνσης Υπηρεσιών απευθεί-
ας υπαγόμενων στον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)».

6. Την ανάγκη εκχώρησης εξουσιοδότησης υπογρα-
φής σε υφιστάμενα όργανα για την εύρυθμη λειτουργία 
της Υπηρεσίας.

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(ΑΑΔΕ), αποφασίζουμε:
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Εκχωρούμε την εξουσιοδότηση υπογραφής στον/στην 
Προϊστάμενο/Προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικής 
και Γραμματειακής Υποστήριξης της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλο-
νίκης, σύμφωνα με την περ. η’ της στήλης 6 της περ. 2 του 
Πίνακα του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1065199 
ΕΞ 2022 (Β’ 3886) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων, για τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στη στήλη 2 της περ. 2 του προαναφερόμε-
νου Πίνακα, ο οποίος/η οποία θα υπογράφει «Με εντολή 
Διοικητή».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 9 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Προϊστάμενος 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΟΥΔΑΣ

Ι

    Αριθμ. 7171/141652 (4)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοι-

βή κατά τις απογευματινές ώρες για το προσω-

πικό του Τμήματος Αλιείας της ΔΑΟΚ Π.Ε. Άρτας 

για το Δ’ τρίμηνο 2022 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 Αποζημίωση για ερ-

γασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου.
2. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-

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

3. Το π.δ. 140/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας 
Ηπείρου» (Α΄ 233).

4. Την εφαρμογή του προγράμματος ΟΣΠΑ.
5. Την συμμετοχή σε επιτροπές εκτός αντικειμένου του 

τμήματος Αλιείας (σχέδια βελτίωσης).

6. Το γεγονός ότι για την υπερωριακή απασχόληση 
έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον προϋπολο-
γισμό οικονομικού έτους 2022(αριθ. 3073/08-09-2022 
έγγραφο του τμήματος Εσόδων Λογιστικής Διαχείρισης 
και Πληρωμής Δαπανών), αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας του 
Τμήματος Αλιείας της ΔΑΟΚ Π.Ε. Άρτας πέραν του κανο-
νικού ωραρίου εργασίας τους (απογευματινή απασχόλη-
ση) με αμοιβή για το Δ’ τρίμηνο 2022 όπως παρακάτω:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ/ΩΡΕΣ

ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ 
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ 
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

Π.Ε. ΑΡΤΑΣ 2/120 780,00 €

Σε κάθε περίπτωση, οι ώρες απογευματινής απασχό-
λησης ανά υπάλληλο δεν θα υπερβαίνουν τις εκατόν 
είκοσι (120) ανά εξάμηνο. Η δαπάνη που προκαλείται 
και που ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων ογδόντα 
ευρώ (780,00 €) θα βαρύνει τον ΕΦ072 ΚΑΕ 0511.01 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου που αφορά 
την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας. Στη συνέχεια θα εκδο-
θεί απόφαση συγκρότησης, στην οποία θα αναφέρονται 
ονομαστικά οι συμμετέχοντες υπάλληλοι, το αντικείμενο 
απασχόλησης, το χρονικό διάστημα καθώς και οι κατά 
μήνα ώρες απασχόλησης για τον καθένα. Για την υπε-
ρωριακή εργασία θα τηρείται ξεχωριστό δελτίο παρου-
σίας των υπαλλήλων, στο οποίο θα αναγράφεται η ώρα 
έναρξης και η ώρα αποχώρησης. Ο Διευθυντής της ΔΑΟΚ 
Π.Ε. ΆΡΤΑΣ θα βεβαιώνει την υπερωριακή απασχόληση 
των υπαλλήλων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Άρτα, 14 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Περιφερειάρχης 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
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*02049101609220008*

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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