
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα 
με την υπ’ αρ. 282-2020 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αγίων Αναργύρων-Καματερού.

2 Σύσταση νέου νομικού προσώπου δημοσίου δι-
καίου του Δήμου Λαρισαίων του Νομού Λάρισας, 
με την ονομασία «Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο 
Λάρισας- Γιώργος και Λένα Γουργιώτη».

3 Συμπλήρωση απόφασης καθορισμού ωραρίου 
εργασίας τμημάτων υπηρεσιών της Διεύθυνσης 
Έργων Υποδομής του Δήμου Πατρέων σε 24ωρη 
και 12ωρη βάση  - Εξαίρεση από την εφαρμογή 
της πενθημέρου εργασίας.

4 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1/261/07.06.2019 από-
φασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνι-
κής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας «Καθορισμός 
των τιμών χρέωσης των υπηρεσιών που παρέχο-
νται από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέρ-
γειας (ΕΕΑΕ)» (Β’ 2621).

5 Καθιέρωση ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση, 
καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέ-
ρες του έτους για την αντιμετώπιση έκτακτων 
αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

6 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία 19292/
ΕΞ 2022/24-05-2022 απόφαση των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας που 
δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(Β’ 2538) και διορθώθηκε στο Β’ 2901.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 76297 (1)
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα 

με την υπ’ αρ. 282-2020 απόφαση του Δημοτι-

κού Συμβουλίου Αγίων Αναργύρων-Καματερού. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 

της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για τη Τοπική Αυτο-
διοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α’ 107).

2. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’ 87).

3. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (Α’ 57) που αφορά 
στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, (ΚΟΚ), 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 48 
του ν. 4313/2014.

4. Το άρθρο 109 του ν. 2696/1999 (Α’ 57) περί δημοσί-
ευσης αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση 
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το 
οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

6. 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), όπως συμπληρώθηκε με το 
άρθρο 24 του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση 
του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α’ 21).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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7. Το π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής» (Α’ 228).

8. Την υπ’ αρ. 15869/15-05-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 250), με την οποία ο Σπυρίδων 
Κοκκινάκης διορίσθηκε στη θέση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

9. Την υπ’ αρ. οικ. 47601/17682/14.06.2017 (Β’ 2056, 
ΑΔΑ: ΩΒΝΔΟΡ1Κ-Θ4Ν) απόφαση του Συντονιστή Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί μεταβίβασης δι-
καιώματος υπογραφής.

10. Το υπ’ αρ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερι-
κών «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ 
που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας από 
τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».

11. Τις ΣτΕ 1115/2012, 49/2012 και 819/2013.
12. Την υπ’ αρ. 47870/39280/10.09.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΡ1Κ-

ΔΞΩ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Αττικής «Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης 
αποφάσεων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας και λήψης αποφάσεων αναφορικά με τα μέ-
τρα του άρθρου 52Α του ν. 2696/1999».

13. Το υπ’ αρ. 48823/39998/18.09.2013 έγγραφο του Γ.Γ. 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Διευκρινίσεις - Οδη-
γίες περί Εγκρίσεων Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων οδικών 
δικτύων στους ΟΤΑ και στους χερσαίους χώρους λιμένων».

14. Την υπ’  αρ. οικ. 22769/12259/19.03.2015 (ΑΔΑ: 
7ΞΦΔΟΡ1Κ-ΙΡΚ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Άσκηση αρμοδιότητας 
έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμι-
σης οδικής κυκλοφορίας και λήψης αποφάσεων αναφορικά 
με τα μέτρα του άρθρου 52Α του ν. 2696/1999».

15. Την υπ’ αρ. οικ. 41663/10866/01.06.2020 (ΑΔΑ: ΩΗ-
ΤΙΟΡ1Κ-9ΗΚ) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Αττικής «Άσκηση των αρμοδιοτήτων της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για τη λήψη μέτρων 
ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας».

16.Την υπ’ αρ. 97109/31-12-2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1114) απόφα-
ση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών περί αυτοδί-
καιης απαλλαγής του Σπυρίδωνα Κοκκινάκη του Χρήστου 
από τα καθήκοντα του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής και ορισμός ασκούσης καθήκοντα Συ-
ντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

17. Το υπ’ αρ. 38372/23-03-2022 έγγραφο της Διεύ-
θυνσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής, με το οποίο διαβιβάσθηκε η νομοτύπως ληφθείσα, 
όπως αναφέρει η παραπάνω αρμόδια υπηρεσία, υπ’ αρ. 
282/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Αγίων Αναργύρων- Καματερού, που αφορά σε 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με τα συνημμένα της.

18. Την κυκλοφοριακή μελέτη της τεχνικής υπηρεσί-
ας του Δήμου Αγίων Αναργύρων- Καματερού, η οποία 
διαβιβάσθηκε με το υπ’ αρ. 10591/16-05-2022 έγγρα-
φο του Δήμου του θέματος, βάσει της οποίας ελήφθη 
η υπ’ αρ. 282/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, για τις 
υπόψη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καθώς και το υπ’ αρ. 
10591/01-6-2022 έγγραφο του Δήμου με το συνημμένο 
σχεδιάγραμμα.

19. Την υπ’ αρ. 282/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, για 
τις υπόψη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

20. Το υπ’ αρ. 4256/18-02-2022 έγγραφο του Δήμου 
Αγίων Αναργύρων-Καματερού περί μη επιβάρυνσης του 
τρέχοντος προϋπολογισμού του Δήμου, το οποίο διαβιβά-
σθηκε με το υπ’ αρ. 10591/16-5-2022 έγγραφο του Δήμου.

21. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση Κυκλο-
φοριακών Ρυθμίσεων δεν προκαλείται επιβάρυνση στον 
τρέχοντα προϋπολογισμό του Δήμου, όπως προκύπτει 
από το παραπάνω (21) σχετικό έγγραφο του Δήμου Αγί-
ων Αναργύρων-Καματερού.

και επειδή:
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αιτιολο-

γούνται επαρκώς από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 
Αγίων Αναργύρων-Καματερού και συμβάλλουν στην 
εξυπηρέτηση των πολιτών και στη βελτίωση των κυ-
κλοφοριακών συνθηκών της περιοχής, αποφασίζουμε:

Την έγκριση της κανονιστικής απόφασης σχετικά με 
την απαγόρευση της εισόδου σε φορτηγά οχήματα στην 
οδό Π.Τσαλδάρη στη Δ.Κ.Α.Α.

Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να τοποθετηθούν όλες οι κατακόρυφες σημάνσεις 

(πινακίδες) με την υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού σε κατάλληλες 
θέσεις εκτός του οδοστρώματος, ώστε να επιτυγχάνεται 
η ανεμπόδιστη και ασφαλής κίνηση των οχημάτων αλλά 
και των πεζών.

2. Να τοποθετηθούν πρόσθετες σημάνσεις (πινακίδες), 
με την υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγί-
ων Αναργύρων-Καματερού, που θα προσδιορίζουν τo 
μέγιστo επιτρεπόμενo βάρoς των φορτηγών πέραν του 
οποίου θα απαγορεύεται η είσοδός τους, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες εξυπηρέτησης και τις λει-
τουργίες των χρήσεων της περιοχής.

3. Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμογή 
των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην 
επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής 
μεταφοράς.

4. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να υπο-
στηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).

5. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφα-
ση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακί-
δων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων 
στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των μέ-
τρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη της 
αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.

6. Μη νομιμοποίησης τυχόν παράνομων ενεργειών.
7. Παρακολούθησης της ακριβούς εκτέλεσης των όρων 

που έχουν τεθεί με αυτή, από τις Αρχές προς τις οποίες απο-
στέλλεται, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

8. Να τηρούνται απαρέγκλιτα  όσα αναγράφονται στην 
τεχνική έκθεση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της Διεύ-
θυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίων Αναρ-
γύρων-Καματερού, βάσει της οποίας ελήφθη η εν λόγω 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου.

9. Η τοποθέτηση άλλων, πλην ρυθμιστικών σημάνσεων 
(κινδύνου, πληροφοριακών, σημάνσεων που βελτιώνουν 
και διευκολύνουν την ρύθμιση ή την ασφάλεια της κυ-
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κλοφορίας), μπορεί να γίνει με ευθύνη του Δήμου, σύμ-
φωνα με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές.

10. Το παρόν έγγραφό μας δεν υποκαθιστά απαιτού-
μενες άλλες εγκρίσεις ή άδειες που πρέπει να ληφθούν. 
Επίσης, κατισχύει στην περίπτωση όπου οι λεκτικά πε-
ριγραφείσες, προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
σε αυτό, διαφοροποιούνται ή έρχονται σε αντίθεση με 
αντίστοιχες, αναγραφόμενες ή εικονιζόμενες, σε προ-
γενέστερες συνημμένες εγκρίσεις, αποφάσεις, τεχνικές 
εκθέσεις, μελέτες, σχέδια ή σκαριφήματα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 10 Ιουνίου 2022

Η Ασκούσα καθήκοντα Συντονίστριας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ   

Ι

  Αριθμ. 108150 (2)
 Σύσταση νέου νομικού προσώπου δημοσίου δι-

καίου του Δήμου Λαρισαίων του Νομού Λάρισας, 

με την ονομασία «Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο 

Λάρισας- Γιώργος και Λένα Γουργιώτη ».

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 239 και 240 του Κώδικα Δήμων και Κοινο-

τήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114).
2. Τα άρθρα 1, 6, 103, 238, 280 και 283 του 

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

3. Τα άρθρα 28 και 28Α του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατι-
σμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 47), όπως το τελευταίο προστέθηκε με 
το άρθρο 24 του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση 
του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α’ 21).

4. Τον ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης- Εμβάθυνση της 
Δημοκρατίας- Ενίσχυση της Συμμετοχής- Βελτίωση 
της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των 
Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”]-Ρυθμίσεις για τον 
εκσυγχρονισμό των Φο.Δ.Σ.Α.- Ρυθμίσεις για την απο-
τελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των 
αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και 
την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 133).

5. Την παρ. 7 του άρθρου 11 του ν. 4674/2020 «Στρα-
τηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 53).

6. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το 
οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

7. Το εδάφιο ββ) της παρ.  4 του άρθρου 8 του 
π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας» (Α’ 231).

8. Την υπ’ αρ. 92801/31.12.2020 απόφαση του Υφυ-
πουργού Εσωτερικών «Αυτοδίκαιη απαλλαγή του Νι-
κολάου Ντίτορα του Ευαγγέλου από τα καθήκοντα του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στε-
ρεάς Ελλάδας και ορισμός ασκούντος καθήκοντα Συντο-
νιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς 
Ελλάδας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1094).

9. Το υπ’ αρ. 13169/29.03.2022 έγγραφο του Δημάρχου 
Λαρισαίων Ν. Λάρισας «Σύμφωνη γνώμη για την Ίδρυση 
νέου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την ονο-
μασία “Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας- Γιώργος 
και Λένα Γουργιώτη”».

10. Την υπ’ αρ. 24395/03.06.2022 βεβαίωση της Διεύθυν-
σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων Νομού 
Λάρισας ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπο-
λογισμό έτους 2022 του Δήμου Λαρισαίων για την κάλυψη 
της δαπάνης που προκαλείται από την υπ’ αρ. 115/2022 
απόφαση Δ.Σ. περί της σύστασης του νομικού προσώπου.

11. Την υπ’  αρ. 115/17.05.2022 απόφαση από το 
υπ’ αρ. 14/2022 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων Ν. Λάρισας «Ίδρυ-
ση νέου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την 
ονομασία “Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας- 
Γιώργος και Λένα Γουργιώτη”», η οποία ελέγχθηκε ως 
προς την νομιμότητα με την υπ’ αρ. 106954/08.06.2022 
(Α.Δ.Α.:Ψ52ΗΟΡ10-Τ1Φ) απόφαση του Συντονιστή της 
Α.Δ.Θ.-Στ.Ε. «Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αρ. 115/20222 
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρι-
σαίων», αποφασίζουμε:

Την Σύσταση νέου νομικού προσώπου δημοσίου 
δικαίου στο Δήμο Λαρισαίων, με την επωνυμία «Λαο-
γραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας - Γιώργος και Λένα 
Γουργιώτη» ως ακολούθως:

- Έδρα του Νομικού Προσώπου ορίζεται η Λάρισα
- Σκοποί του Νομικού Προσώπου είναι:
η αναζήτηση, συγκέντρωση, συντήρηση, αποκατάστα-

ση, τεκμηρίωση, μελέτη και προβολή υλικών και άυλων 
τεκμηρίων του νεότερου πολιτισμού στη Λάρισα και τη 
Θεσσαλία.

Το νομικό πρόσωπο θα χρησιμοποιεί χωριστή σφρα-
γίδα που κυκλικά θα φέρει χαραγμένες τις λέξεις ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ - ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΛΕΝΑ ΓΟΥΡ-
ΓΙΩΤΗ και στο μέσον το ιστορικό σύμβολο του Μουσείου 
(δικέφαλος αετός με σταυρό, αντίγραφο από λιθανάγλυ-
φο ναού στα Δολιανά της Πίνδου).

Διάρκεια
- Η διάρκεια του νομικού προσώπου είναι αόριστη.
Πόροι
Οι πόροι του νομικού προσώπου είναι:
α. Ετήσια επιχορήγηση από το Δήμο Λαρισαίων
β. Επιχορήγηση και κάθε άλλη παροχή του Κράτους, 

είτε απευθείας προς το νομικό πρόσωπο είτε μέσω του 
Δήμου Λαρισαίων.

γ. Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, κληρο-
δοσίες, συνδρομές πολιτών, οργανισμών, σωματείων κ.λπ.
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δ. Εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των 
υπηρεσιών που παρέχει το Νομικό Πρόσωπο, από εκ-
δηλώσεις, εκδόσεις, αντίτιμο εισιτηρίων και από το πω-
λητήριο.

ε. Πρόσοδοι από τη δική του περιουσία.
στ. Πόροι από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Περιουσία
Η περιουσία του νομικού προσώπου είναι:
- η συλλογή των Μουσειακών Αντικειμένων τα οποία 

είναι όλα καταχωρημένα και περιγράφονται αναλυτικά 
στα επίσημα Βιβλία Καταγραφής των Μουσειακών Αντι-
κειμένων του ν.π.δ.δ. Λ.Ι.Μ.Λ., όλες γενικά οι συλλογές 
που έχουν αριθμό γενικού μητρώου (από τη Σύμβαση 
δωρεάς του 2012 και εντεύθεν) και όσα αντικείμενα ή 
συλλογές δωρηθούν εφεξής στο ν.π.δ.δ. Λ.Ι.Μ.Λ.

- τα αρχεία και τα πνευματικά δικαιώματα που γεννώνται 
και κατοχυρώνονται από την έως τώρα δραστηριότητά του.

- ο εξοπλισμός της αίθουσας εκδηλώσεων του κτιρίου 
στο οποίο στεγάζεται το Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο 
Λάρισας, εξαιρουμένων όλων υπόλοιπων κινητών πραγ-
μάτων και αντικειμένων που ανήκουν κατά κυριότητα 
στο Σύλλογο Λ.Ι.Μ.Λ.

Διοίκηση του νομικού προσώπου
Το νομικό πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, 
τα οποία μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από 
το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

Συγκεκριμένα το Δ.Σ. αποτελείται από:
- 10 μέλη που ορίζονται από τον Δήμο Λαρισαίων:
- τον Δήμαρχο (ή τον οριζόμενο από αυτόν Αντιδή-

μαρχο) ως πρόεδρο,
- 9 μέλη, εκ των οποίων τα 6 μέλη ορίζονται από τον 

Δήμαρχο - συμπεριλαμβανομένου και του Δημάρχου σύ-
νολο 7 μέλη, ήτοι τα 3/5 του συνολικού αριθμού μελών, 
και 3 μέλη, ήτοι τα 2/5 των εκ του Δήμου οριζομένων 
μελών αφαιρουμένου του 11ου μέλους, όπως παρακάτω 
αναφέρεται, τα οποία εκλέγονται από τις λοιπές παρατά-
ξεις με μεταξύ τους ψηφοφορία. Η θητεία τους ορίζεται 
όση και η διάρκεια της δημοτικής τους περιόδου. Σε κάθε 
περίπτωση η θητεία τους λήγει πάντοτε με την εγκατά-
σταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

- 1 μέλος ως εκπρόσωπος του Σωματείου του Λαογρα-
φικού Ιστορικού Μουσείου Λάρισας. Πρόεδρος ορίζεται 
ο εκάστοτε Δήμαρχος ή ο οριζόμενος από αυτόν Αντι-
δήμαρχος. Τον πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, 
αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος.

Εκπροσώπηση
Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα Δικαστήρια 

και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και 
όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται εκπροσωπείται από 
τον αντιπρόεδρο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή τους καταρτίζει 
τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και κανονισμούς 
λειτουργίας του, οι οποίο ισχύουν ύστερα από έγκριση 
του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το νομικό πρόσωπο, δεν θα διαθέτει ταμειακή υπηρεσία 
και θα εξυπηρετείται από την ταμειακή υπηρεσία του Δή-
μου Λαρισαίων (παρ. 2 του άρθρου 240 του ν. 3463/2006).

Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη ύψους 
50.000,00 ευρώ (πενήντα χιλιάδων ευρώ) για το 2022 και 
90.000,00 ευρώ ετησίως στην συνέχεια, που θα βαρύνει 
τον προϋπολογισμό του Δήμου Λαρισαίων και τον ΚΑΕ 
00.6715.00103 «Επιχορήγηση Λαογραφικού Μουσείου».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Λάρισα, 14 Ιουνίου 2022

 Ο Ασκών καθήκοντα Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ   

Ι

 Αριθμ. 94620 (3)
Συμπλήρωση απόφασης καθορισμού ωραρίου 

εργασίας τμημάτων υπηρεσιών της Διεύθυνσης 

Έργων Υποδομής του Δήμου Πατρέων σε 24ωρη 

και 12ωρη βάση - Εξαίρεση από την εφαρμογή 

της πενθημέρου εργασίας. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις παρ. 3 και 6 του άρθρου 36 Κώδικα Καταστάσε-

ως Προσωπικού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(ν. 3584/2007,  Α’ 143).

2. Το άρθρο 280 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρό-
γραμμα Καλλικράτης.» (Α’ 87) και της παρ. Α4ββ του άρθρου 
8 του π.δ. 139/2010 (Α’ 232) Οργανισμός της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Πελοποννήσου, Πατρέων Ελλάδας και Ιονίου.

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) το οποίο 
διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

4. Τα άρθρα 28 και 28Α του ν. 4325/2015 (Α’ 47) και του 
άρθρου 24 του ν. 4368/2016 (Α’ 21) που αφορούν ρυθ-
μίσεις σχετικές με τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης και την υπ΄αρ. 34021/25.05.2022 υπουργική 
απόφαση (Υ.Ο.Ο.Δ. 435) του Υπουργού Εσωτερικών περί 
αυτοδίκαιης απαλλαγής του Νικολάου Παπαθεοδώρου 
του Αγγελάκη από τα καθήκοντα του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου και ορισμός ασκούντος καθήκοντα 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

5. Τις υπ’ αρ. 21835/2101/26.2.2014 (Β’  642), 
54341/5150/11.7.2014 (Β’ 2053), 133294/12400/9.10.2014 
(Β’ 2767), 91042/9860/13.08.2015 (Β’ 1891) και 36144/3554/
30.3.2016 (Β’ 1027), 87504/9086/19.07.2016 (Β’ 2380) 
αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Α.Δ.Π.Δ.Ε. και 
Ι. και του Ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
της Α.Δ.Π.Δ.Ε. και Ι. και την υπ’ αρ. 212125/08.12.2021 
(Β’ 6152) απόφαση του Συντονιστή της Α.Δ.Π.Δ.Ε. και Ι., 
περί καθορισμού λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου 
Πατρέων σε 12ωρη και 24ωρη βάση.
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6. Την υπ’ αρ. 99/30.03.2022 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων, με την οποία αποφασί-
ζεται η συμπλήρωση της υπ’ αρ. 91042/9860/13.08.2015 
(Β’ 1891) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Α.Δ.Π.Δ.Ε. 
και Ι., περί καθορισμού εξαιρέσεων στην λειτουργία υπη-
ρεσιών του Δήμου Πατρέων.

7. Την υπ’ αρ. 2540/12.04.2022 βεβαίωση των Οικονο-
μικών Υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων.

8. Το γεγονός ότι, λόγω της ιδιαιτερότητας και της 
ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας των Τμημάτων: 
α) Σχεδιασμού και Τεχνικής Υποστήριξης και β) Υδραυλι-
κών Έργων, της Διεύθυνσης Έργων Υποδομής επιβάλλεται 
η εξαίρεση από την πενθήμερη εργασία, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αρ. 99/30.03.2022 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πατρέων και συμπλη-
ρώνουμε τις υπ’ αρ. 21835/2101/26.2.2014 (Β’  642), 
54341/5150/11.7.2014 (Β’ 2053), 133294/12400/9.10.2014 
(Β’ 2767), 91042/9860/13.08.2015 (Β’ 1891) και 36144/3554/
30.3.2016 (Β’ 1027) και 87504/9086/19.07.2016 (Β’ 2380) 
αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Π.Δ.Ε. και Ι. και του Ασκού-
ντος καθήκοντα Γ.Γ. της Α.Δ.Π.Δ.Ε. και Ι. και την υπ’ 
αρ. 212125/08.12.2021 (Β’ 6152) απόφαση του Συντονιστή 
της Α.Δ.Π.Δ.Ε. και Ι., περί καθορισμού εξαιρέσεων στην λει-
τουργία υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων, εισάγουμε νέες 
εξαιρέσεις από την εφαρμογή της πενθημέρου εργασίας 
για την Διεύθυνση Έργων Υποδομής, ως εξής:

Α. Καθιερώνουμε την λειτουργία του Τμήματος Σχε-
διασμού και Τεχνικής Υποστήριξης κατά τα Σάββατα, 
τις Κυριακές και αργίες, για όλο το έτος, προκειμένου:

1) Να συνεπικουρεί τα Τμήματα Οδοποιίας και Υδραυ-
λικών Έργων στην επίβλεψη των προγραμματισμένων 
έργων που εκτελούντα με εργολαβίες και οι έκτακτες 
εργασίες αναδόχων έργων που εκτελούνται τα Σάββατα, 
τις Κυριακές και Αργίες για να αντιμετωπισθούν επεί-
γοντα και απρόβλεπτα περιστατικά και να επιτευχθεί η 
ταχύτερη περαίωση των εργασιών.

2) Να συνδράμει το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας 
στην ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών 
(ακραία καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιές, πλημυρών κ.λπ.).

3) Να επιβλέπει εργασίες τομών και αποκατάστασης 
οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων κ.λπ., ΟΚΩ (ΔΕΗ, ΔΕΥΑΠ, 
ΟΤΕ, VODAFONE, WIND κ.λπ.), οι οποίες εκτελούνται 
τα Σάββατα, τις Κυριακές και Αργίες για να αντιμετω-
πισθούν επείγοντα και απρόβλεπτα περιστατικά και να 
επιτευχθεί η ταχύτερη περαίωση των εργασιών.

Το προσωπικό του Τμήματος που θα συμμετέχει στις 
ανωτέρω ρυθμίσεις κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικό-
τητα έχει ως εξής:

Προσωπικό Δημοσίου Δικαίου Κατηγορία ΠΕ
Δύο (2) υπάλληλοι ΠΕ Μηχανικών Κατηγορία ΤΕ
Δύο (2) υπάλληλοι ΤΕ Μηχανικών
Β. Καθιερώνουμε την λειτουργία του Τμήματος Υδραυ-

λικών Έργων κατά τα Σάββατα τις Κυριακές και αργίες 
για όλο το έτος, προκειμένου:

1) Να επιβλέπονται τα προγραμματισμένα έργα που 
εκτελούντα με εργολαβίες και οι έκτακτες εργασίες ανα-
δόχων έργων που εκτελούνται τα Σάββατα, τις Κυρια-
κές και Αργίες για να αντιμετωπισθούν επείγοντα και 
απρόβλεπτα περιστατικά και να επιτευχθεί η ταχύτερη 
περαίωση των εργασιών.

2) Να συνδράμει το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας 
στην ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών 
(ακραία καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιές, πλημύρες κ.λπ.), 
με έλεγχο κλειστών και ανοιχτών αγωγών κ.λπ. τα Σάβ-
βατα, τις Κυριακές και Αργίες, για να αντιμετωπισθούν 
επείγοντα και απρόβλεπτα περιστατικά.

Το προσωπικό του Τμήματος που θα συμμετέχει στις 
ανωτέρω ρυθμίσεις κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότη-
τα έχει ως εξής:

Προσωπικό Δημοσίου Δικαίου Κατηγορία ΠΕ
Ένας (1) υπάλληλος ΠΕ Μηχανικών
Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2540/12.04.2022 βεβαίωση 

της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Πατρέων, από 
την παρούσα απόφαση δύναται να προκληθεί δαπάνη 
στο προϋπολογισμό του Δήμου Πατρέων για την απο-
ζημίωση των εξαιρεσίμων και πρόσθετων αμοιβών πο-
σού 8.456,00€, η οποία είναι εγγεγραμμένη στον ΚΑΕ 
30-6012.00001 του προϋπολογισμού έτους 2022, ανάλο-
γες πιστώσεις θα προβλεφθούν στους προϋπολογισμούς 
των επόμενων ετών για την κάλυψη της δαπάνης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπ’ αρ. 21835/2101/
26.2.2014 (Β’ 642), 54341/5150/11.7.2014 (Β’ 2053), 133294/
12400/9.10.2014 (Β’  2767), 91042/9860/13.08.2015 (Β’  1891)
και 36144/3554/30.3.2016 (Β’  1027), 87504/9086/
19.07.2016 (Β’ 2380) 212125/08.12.2021 (Β’  6152) αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πάτρα, 14 Ιουνίου 2022

Ο Ασκών καθήκοντα Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ   

Ι

 Αριθμ. 4/282 (4)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1/261/07.06.2019 από-

φασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνι-

κής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας «Καθορισμός 

των τιμών χρέωσης των υπηρεσιών που παρέχο-

νται από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέρ-

γειας (ΕΕΑΕ)» (Β’ 2621). 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη 

και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (Α’ 258) και ιδίως 
την περ. α της παρ. 4 του άρθρου 43 και την παρ. 1 του 
άρθρου 45 αυτού.

2. Την υπ’ αρ. 128821/04.12.2020 απόφαση του Υφυ-
πουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός Προ-
έδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας 
(ΕΕΑΕ)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1032).

3. Την υπ’ αρ. 17176/14.11.1988 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και 
Τεχνολογίας «Αρμοδιότητες και λειτουργία του ΔΣ της 
ΕΕΑΕ» (Β’ 832) και ιδίως την περ. ια της παρ. 1 αυτής.

pfounta
Highlight

pfounta
Highlight
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4. Την υπ’ αρ. 282 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, 
της 09.06.2022, θέμα 4.

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

Στην υπ’ αρ. 1/261/07.06.2019 απόφαση του Διοικη-
τικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής 
Ενέργειας «Καθορισμός των τιμών χρέωσης των υπηρε-
σιών που παρέχονται από την Ελληνική Επιτροπή Ατομι-
κής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)» (Β’ 2621), όπως έχει τροποποιηθεί 
με την υπ’ αρ. 1/262/12.07.2019 (Β’ 3257), την υπό στοι-
χεία 2α/275/24.06.2021 (Β’ 3165) και την υπό στοιχεία 
5α/280/04.02.2022 (Β’ 658) αποφάσεις, επέρχονται οι 
ακόλουθες τροποποιήσεις:

1. Το σημείο 9 του στοιχείου «γ. Έγκριση πρακτικών ιο-
ντιζουσών ακτινοβολιών που υπόκεινται σε καταχώριση 
σύμφωνα με το μέρος Β του Παραρτήματος Ι της υπ’ αρ. 
45872/2019 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1103)» της 
παρ. Α αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Τροποποίηση του αποδεικτικού καταχώρισης (μόνο 
όταν μεταβληθούν οι συνθήκες αναφορικά με τους χώ-
ρους και τον εξοπλισμό του οργανισμού, υπό τις οποίες 
χορηγήθηκε το αποδεικτικό καταχώρισης, σύμφωνα με 
την παρ. 1 του άρθρου 16 της υπ’ αρ. 45872/2019 κοι-
νής υπουργικής απόφασης) - 100€ (50€ προκειμένου για 
οδοντιατρικές εφαρμογές του ως άνω σημείου γ1α)».

2. Το σημείο 11 του στοιχείου «δ. Έγκριση πρακτικών 
ιοντιζουσών ακτινοβολιών που υπόκεινται σε αδειοδό-
τηση σύμφωνα με το μέρος Γ του Παραρτήματος Ι της 
υπ’ αρ. 45872/2019 κοινής υπουργικής απόφασης» της 
παρ. Α αντικαθίσταται ως εξής:

«11. Συστηματική μεταφορά των ραδιενεργών υλικών
11α. του σημείου 7 του μέρους Β του Παραρτήματος 

I της υπ’ αρ. 45872/2019 κοινής υπουργικής απόφασης- 
4.000€ ανά έτος

11β. του σημείου 6 του μέρους Β του Παραρτήματος I 
της υπ’ αρ. 45872/2019 κοινής υπουργικής απόφασης - 
500€ ανά έτος».

Η απόφαση αυτή η οποία ισχύει από τη δημοσίευσή 
της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αγ. Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2022

Ο Πρόεδρος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ   

Ι

 Αριθμ. οικ. 91925 (5)
Καθιέρωση ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση, 

καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέ-

ρες του έτους για την αντιμετώπιση έκτακτων 

αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. ΙΙ του άρθρου 186, την περ. ΣΤ. της παρ. 1 

του άρθρου 282 και την παρ. 2 του άρθρου 283 του  

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

2. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων...» (Α’176).

3. Την υπ’ αρ. 6405/19-01-2022 απόφαση του Συντο-
νιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής 
Μακεδονίας «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» 
(Β’ 563).

4. Την ανάγκη λειτουργίας της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, σε 
24ωρη βάση κατά τις εργάσιμες, τις Κυριακές και εξαι-
ρέσιμες ημέρες σε περιπτώσεις εξαιρετικής ή απρόβλε-
πτης ή έκτακτης υπηρεσιακής ανάγκης, αποφασίζουμε:

Την καθιέρωση λειτουργίας σε 24ωρη βάση κατά τις 
εργάσιμες, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του έτους, 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, της Περιφερειακής 
Ενότητάς Καστοριάς της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλ-
λοντος και Υποδομών, σε περιπτώσεις εξαιρετικής ή 
απρόβλεπτης ή έκτακτης υπηρεσιακής ανάγκης(σεισμοί, 
πλημμύρες, χιονοπτώσεις καταπτώσεις, επείγουσες ερ-
γασίες οδικής ασφάλειας κ.λπ.).

Η προκαλούμενη από την παρούσα απόφαση δαπά-
νη, θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας όσον αφορά τη Διεύ-
θυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Καστοριάς.

Το προσωπικό της ανωτέρω υπηρεσίας θα απασχολεί-
ται μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπουν οι ισχύουσες 
διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Καστοριά, 9 Ιουνίου 2022

Ο Περιφερειάρχης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ   

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(6)
 Στην υπό στοιχεία 19292/ΕΞ 2022/24-05-2022 από-

φαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 
Επικρατείας που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως (Β’ 2538) και διορθώθηκε στο Β’ 2901, στο 
Παράρτημα VI με τίτλο «Αμοιβές ελεγκτή του άρθρου 13 
της παρούσας προκήρυξης» διορθώνεται στη 2η στήλη 
το προτελευταίο και τελευταίο κελί από 

το εσφαλμένο:
“+00,6%
+00,4%”
στο ορθό:
“+0,06%
+0,04%” 

 (Από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης)   
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*02031392206220008*

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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