
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός ειδικού πλαισίου προτεραιότητας 
στην χορήγηση οριστικών Προσφορών Σύνδεσης 
για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ από τον Διαχειριστή 
του Δικτύου, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενι-
κής ή ειδικής διάταξης, συμπεριλαμβανομένων 
των διατάξεων του άρθρου 9 του ν.  3775/2009
(Α΄ 122), του ν.  3894/2010 (Α΄ 204), του ν.  4608/ 
2019 (Α΄ 66) και της παραγράφου 6 του άρθρου 11 
του ν. 4513/2018 (Α΄ 9), καθώς και του πρώτου και 
τρίτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 8 
του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), σύμφωνα με το άρθρο 
44 του ν. 4643/2019 (ΦΕΚ 193 Α΄).

2 Τροποποίηση ωραρίου εξυπηρέτησης κοινού στις 
υπηρεσίες του Δήμου Λέρου, λόγω κορωνοϊού.

3 Έγκριση αποζημίωσης υπερωριακής απασχόλη-
σης, καθώς και νυχτερινής απασχόλησης εργα-
σίμων ημερών και ημερησίας ή νυκτερινής που 
παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των 
υπαλλήλων του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλο-
νίκης «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», μόνιμων και ιδιωτικού 
δικαίου, για το έτος 2020.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/28857/1083 (1)
Καθορισμός ειδικού πλαισίου προτεραιότητας 

στην χορήγηση οριστικών Προσφορών Σύνδεσης 

για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ από τον Διαχειρι-

στή του Δικτύου, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γε-

νικής ή ειδικής διάταξης, συμπεριλαμβανομένων 

των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 3775/2009

(Α΄ 122), του ν. 3894/2010 (Α΄ 204), του ν. 4608/ 

2019 (Α΄ 66) και της παραγράφου 6 του άρθρου 11 

του ν. 4513/2018 (Α΄ 9), καθώς και του πρώτου και 

τρίτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 8 

του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), σύμφωνα με το άρθρο 

44 του ν. 4643/2019 (ΦΕΚ  193 Α΄). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινο-

βουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 
για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσι-
μες πηγές (αναδιατύπωση), L328/82/21.12.2018 Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Τον ν. 4643/2019 «Απελευθέρωση της αγοράς ενέρ-
γειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ και στήριξη των Α.Π.Ε. 
και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 193 Α΄) και ιδίως τα άρθρα 
23 και 44.

3. Τον ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών 
Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, 
Παραγωγή και Δίκτυα Μεταφοράς Υδρογονανθράκων 
και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 179 Α΄), όπως ισχύει.

4. Τον ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας 
από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή 
Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και 
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 129 Α΄), όπως ισχύει.

5. Τον ν. 4513/2018 «Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 9 Α΄), όπως ισχύει.

6. Τον ν. 3874/2010 «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών 
Εκμεταλλεύσεων.» (ΦΕΚ 151 Α΄), όπως ισχύει.

7. Τον ν. 4608/2019 «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα 
και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄66), όπως ισχύει.

8. Τον ν. 3775/2009 «Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομι-
λικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επι-
χειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 122 Α΄) και ιδίως το άρθρο 9.

9. Τον ν. 3894/2010 «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλο-
ποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» (ΦΕΚ 204 Α΄), όπως 
ισχύει.

10. Τον ν. 4546/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική 
νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ “περί θεσπίσεως 
πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό” και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101 Α΄) και ιδίως το άρθρο 60.

11. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» 
(ΦΕΚ 133 Α΄).

12. Την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/15084/382/10.02.2019 
υπουργική απόφαση «Εγκατάσταση σταθμών παραγω-
γής από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή ενεργειακού 
συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού 
σύμφωνα με το άρθρο 14Α του ν. 3468/2006, όπως ισχύ-
ει, και από Ενεργειακές Κοινότητες με εφαρμογή εικονι-
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κού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρο 
11 του ν. 4513/2018» (ΦΕΚ Β΄ 759).

13. Την αριθμ. Δ6/Φ1/οικ.13310/10.07.2007 υπουργι-
κή απόφαση «Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστα-
σης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας»
(ΦΕΚ 1153 Β΄).

14. Την αριθμ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/4.10.2011 υπουργική 
απόφαση «Κανονισμός Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και 
μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας 
Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.)» (ΦΕΚ 2373 Β΄).

15. Την απόφαση της ΡΑΕ, υπ’ αριθμ.787/2012 «Διαδι-
κασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέρ-
γειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν 
υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου 
ΜΤ ή ΧΤ» (ΦΕΚ 2655 Β΄).

16. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού».

17. Το π.δ. 132/2017 (ΦΕΚ 160 Α΄) «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

18. Το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α΄) «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

19. Την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67409/8288/23.07.2019 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεράσιμο 
Θωμά» (ΦΕΚ 3107 Β΄).

20. Το γεγονός ότι αποτελεί βούληση του ενωσιακού 
νομοθέτη, αλλά και της Πολιτείας, η άμεση υιοθέτηση 
πολιτικών που θα προωθήσουν τη μετάβαση στην κυ-
κλική οικονομία, συνιστώντας ταυτοχρόνως ευκαιρία 
ανάπτυξης για τη χώρα. Η κυκλική οικονομία αποτελεί 
καταλύτη για την παραγωγική ανασυγκρότηση και έχει 
σαφή περιφερειακή διάσταση. Περαιτέρω, η χώρα οφεί-
λει να προωθήσει ένα οικονομικό μοντέλο, σύμφωνα 
με το οποίο θα αξιοποιηθούν διαθέσιμοι φυσικοί πό-
ροι, αναξιοποίητοι δευτερογενείς πόροι και απόβλητα, 
επιστημονικό δυναμικό και τεχνογνωσία, θα συμβάλλει 
στον εκσυγχρονισμό και τη μείωση του κόστους παρα-
γωγής, στην στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας, 
θα βελτιωθούν οι δείκτες στην παραγωγικότητα των πό-
ρων και η ενεργειακή απόδοση και θα συμβάλλει στην 
ενίσχυση της τοπικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
και στη μείωση των απωλειών.

21. Το γεγονός ότι κατά την ενθάρρυνση της ανάπτυ-
ξης της αγοράς ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, θα 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο θετικός αντίκτυπος όσον 
αφορά στις ευκαιρίες τοπικής ανάπτυξης και την κοινω-
νική συνοχή.

22. Το γεγονός ότι θα πρέπει να εισαχθούν κανόνες 
εξορθολογισμού και εξομάλυνσης σε σχέση με τη χρήση 
του ηλεκτρικού χώρου.

23. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής

1. Με την παρούσα:
α) Kαθορίζεται ειδικό πλαίσιο προτεραιότητας για την 

εξέταση αιτήσεων για τη χορήγηση οριστικών Προσφο-
ρών Σύνδεσης για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ από τον 
Διαχειριστή του Δικτύου, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης 
γενικής ή ειδικής διάταξης, συμπεριλαμβανομένων των 
διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 3775/2009 (Α΄ 122), του 
ν. 3894/2010 (Α΄ 204), του ν. 4608/2019 (Α΄ 66) και της 
παραγράφου 6 του άρθρου 11 του ν. 4513/2018 (Α΄ 9), 
καθώς και του πρώτου και τρίτου εδαφίου της παραγρά-
φου 4 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129).

β) Tίθενται όροι, προϋποθέσεις και περιορισμοί σε 
συγκεκριμένες κατηγορίες σταθμών που λαμβάνουν 
προτεραιότητα και ρυθμίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια 
για την εφαρμογή της.

2. Ειδικά για τις περιοχές με κορεσμένα δίκτυα, όπως 
αυτές διαπιστώνονται με απόφαση της Ρ.Α.Ε. που εκ-
δίδεται μετά από εισήγηση του αρμόδιου Διαχειρι-
στή, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 3 του 
ν. 3468/2006, όπως ισχύει, το ειδικό πλαίσιο προτεραιό-
τητας εφαρμόζεται τόσο από τον Διαχειριστή του Δικτύ-
ου όσο και από τον Διαχειριστή του Συστήματος.

Άρθρο 2
Ειδικό Πλαίσιο Προτεραιότητας

1. Οι αιτήσεις για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύν-
δεσης από σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. εξετάζονται 
από τον Διαχειριστή του Δικτύου ή και τον Διαχειριστή 
του Συστήματος κατά περίπτωση με βάση την υπαγωγή 
τους στις παρακάτω ομάδες:

ΟΜΑΔΑ Α: Στην Ομάδα Α κατ΄ επιταγή της παραγρά-
φου 2(ε) του άρθρου 23 του ν. 4346/2019, υπάγονται οι 
σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αέρια 
εκλυόμενα από χώρους υγειονομικής ταφής και εγκα-
ταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και βιοαέριο που 
προέρχεται από την αναερόβια χώνευση του βιοαποι-
κοδομήσιμου κλάσματος αποβλήτων και την οργανική 
ιλύ/λάσπη βιολογικών καθαρισμών, οι οποίοι πρόκειται 
να λειτουργήσουν υπό την ευθύνη Φορέων Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) ή νομικών προσώπων 
στα οποία έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες Φο.Δ.Σ.Α. βάσει 
προγραμματικής σύμβασης ή/και σύμβασης Σύμπραξης 
Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) ή άλλου είδους 
δημόσιας σύμβασης ή οι οποίοι πρόκειται να λειτουρ-
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γήσουν από φορείς, βάσει προγραμματικής σύμβασης 
ή/και σύμβασης Σ.Δ.Ι.Τ. ή άλλου είδους δημόσιας σύμ-
βασης.

ΟΜΑΔΑ Β: Στην Ομάδα Β υπάγονται οι παρακάτω κα-
τηγορίες σταθμών:

• Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. 
και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν λάβει μη δεσμευτική προσφο-
ρά σύνδεσης πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας και 
υποβάλλουν αίτημα οριστικοποίησης αυτής.

• Σταθμοί βιομάζας φυσικών ή νομικών προσώπων 
εγγεγραμμένων στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών 
Εκμεταλλεύσεων του ν. 3874/2010, όπως ισχύει, εγκατε-
στημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης των 3 MW, οι οποίοι 
εγκαθίστανται και πρόκειται να λειτουργήσουν εντός της 
Περιφερειακής Ενότητας που βρίσκονται οι αγροτικές 
εκμεταλλεύσεις τους, όπως αυτές ορίζονται στις διατά-
ξεις του ν. 3874/2010, όπως ισχύει.

• Σταθμοί βιοαερίου, με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ 
μικρότερη ή ίση των 3 ΜW.

• Καινοτόμα έργα, τα οποία εγκαθίστανται από το Κέ-
ντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας 
(Κ.Α.Π.Ε.), πανεπιστημιακά ιδρύματα, ερευνητικά ιδρύ-
ματα και ερευνητικά ινστιτούτα ή φορείς του ιδιωτικού 
τομέα στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων.

• Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αυτο-
παραγωγούς με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού, 
σύμφωνα με το άρθρο 14Α του ν. 3468/2006, όπως ισχύει.

• Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αυτο-
παραγωγούς με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμ-
ψηφισμού, σύμφωνα με το άρθρο 14Α του ν. 3468/2006, 
όπως ισχύει.

• Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που ανή-
κουν σε Ενεργειακές Κοινότητες με εφαρμογή εικονικού 
ενεργειακού συμψηφισμού, σύμφωνα με το άρθρο 11 
του ν. 4513/2018.

• Μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί, με εγκατεστημένη 
ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση των 500 kW που εγκαθί-
στανται σε δίκτυα ύδρευσης ή άρδευσης ή αποχέτευσης.

• Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση 
γεωθερμικής ενέργειας.

ΟΜΑΔΑ Γ: Στην Ομάδα Γ υπάγονται οι παρακάτω κα-
τηγορίες σταθμών:

• Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Α.Π.Ε. που 
πρόκειται να λειτουργήσουν υπό την ευθύνη Γενικών Ορ-
γανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.), Τοπικών Οργα-
νισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) ή του Οργανισμού 
Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.).

• Φωτοβολταϊκοί σταθμοί που εγκαθίστανται σε κτίρια 
ή και άλλες δομικές κατασκευές.

• Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που ανή-
κουν σε Ενεργειακές Κοινότητες όλων των τεχνολογιών 
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., εξαιρουμένων των αιολικών και 
φωτοβολταϊκών σταθμών.

• Μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί.
• Σταθμοί Σ.Η.Θ.Υ.Α., με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ 

μικρότερη ή ίση των 3 ΜW.
• Σταθμοί βιομάζας, με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ 

μικρότερη ή ίση των 3 ΜW.

• Σταθμοί Σ.Η.Θ.Υ.Α. των οποίων η παραγόμενη θερμι-
κή ενέργεια είτε αξιοποιείται για την παραγωγή αγροτι-
κών προϊόντων είτε διατίθεται μέσω του δικτύου τηλε-
θέρμανσης πόλεων.

• Σταθμοί από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι οποίοι έχουν 
ενταχθεί στη Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης του 
άρθρου 9 του ν. 3775/2009 ή στις Διαδικασίες Στρατη-
γικών Επενδύσεων του ν. 3894/2010 ή στις Διαδικασίες 
Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 4608/2019.

• Αιολικοί και φωτοβολταϊκοί σταθμοί που ανήκουν 
σε Ενεργειακές Κοινότητες, που σύμφωνα με το κατα-
στατικό τους αναφέρεται ρητά ότι δεν διανέμουν στα 
μέλη τους τα πλεονάσματα της χρήσης σύμφωνα με την 
παρ.2 του άρθρου 6 του ν. 4513/2018 ή σε Ενεργεια-
κές Κοινότητες στις οποίες συμμετέχουν Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ 
βαθμού ή σε Ενεργειακές Κοινότητες που συμμετέχουν 
περισσότερα από 60 μέλη, εκ των οποίων τουλάχιστον 
τα 50 είναι φυσικά πρόσωπα.

• Οι σταθμοί αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι οποίοι συνδέονται στο δίκτυο 
χαμηλής τάσης.

ΟΜΑΔΑ Δ: Στην Ομάδα Δ υπάγονται αιολικοί και φω-
τοβολταϊκοί σταθμοί που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινό-
τητες που διανέμουν στα μέλη τους τα πλεονάσματα της 
χρήσης μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού, 
σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4513/2018.

ΟΜΑΔΑ Ε: Στην Ομάδα Ε υπάγονται οι κατηγορίες 
σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που δεν υπάγονται στις 
Ομάδες Α, Β, Γ, Δ.

2. Οι αιτήσεις για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύν-
δεσης για σταθμούς που υπάγονται στην Ομάδα Α, προη-
γούνται έναντι όλων των αιτήσεων των λοιπών Ομάδων.

Οι αιτήσεις για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύν-
δεσης για σταθμούς που υπάγονται στην Ομάδα Β, προ-
ηγούνται έναντι όλων των αιτήσεων των Ομάδων Γ, Δ, Ε.

Οι αιτήσεις για χορήγηση οριστικής προσφοράς 
σύνδεσης για σταθμούς που υπάγονται στην Ομάδα Γ, 
εξετάζονται κατά προτεραιότητα έναντι των αιτήσεων 
που υπάγονται στις Ομάδες Δ, Ε, λαμβάνοντας θέση στη 
σειρά προτεραιότητας που ισχύει, σαν να είχαν υποβλη-
θεί τέσσερις (4) μήνες πριν την πραγματική ημερομηνία 
υποβολής τους.

Οι αιτήσεις για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύν-
δεσης για σταθμούς που υπάγονται στην Ομάδα Δ, εξε-
τάζονται κατά προτεραιότητα έναντι των αιτήσεων που 
υπάγονται στην Ομάδα Ε, λαμβάνοντας θέση στη σειρά 
προτεραιότητας που ισχύει, σαν να είχαν υποβληθεί ένα 
(1) μήνα πριν την πραγματική ημερομηνία υποβολής 
τους.

3. Μεταξύ των αιτήσεων για χορήγηση οριστικής 
προσφοράς σύνδεσης για σταθμούς της ίδιας Ομάδας, 
τηρείται σειρά χρονικής προτεραιότητας με βάση την 
ημερομηνία υποβολής τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 5.

4. Στην περίπτωση κατά την οποία ένας σταθμός πλη-
ροί τις προϋποθέσεις για να υπαχθεί σε περισσότερες 
από μία Ομάδες, υπάγεται στην Ομάδα που αντιστοιχεί 
σε μεγαλύτερη προτεραιότητα.
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5. Η αίτηση για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύν-
δεσης κατατάσσεται σε Ομάδα λαμβάνοντας υπόψη:

α) Για σταθμούς που απαλλάσσονται πλήρως από πε-
ριβαλλοντική αδειοδότηση χωρίς την ανάγκη λήψης βε-
βαίωσης απαλλαγής (Φ/Β ή Α/Γ επί κτιρίων ή εντός ΒΙΠΕ/
ΒΙΟΠΑ, κ.λπ.), την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

β) Για λοιπούς σταθμούς:
Ι. Την ημερομηνία υποβολής αίτησης για χορήγηση 

οριστικής προσφοράς, εφόσον η αίτηση προς τον αρ-
μόδιο Διαχειριστή συνοδεύεται από ΑΕΠΟ, ΠΠΔ ή βε-
βαίωση απαλλαγής από περιβαλλοντική αδειοδότηση 
ή έχουν παρέλθει είκοσι (20) ημέρες από την υποβολή 
σχετικού αιτήματος απαλλαγής στην αρμόδια περιβαλ-
λοντική αρχή.

ΙΙ. Εφόσον η αίτηση για χορήγηση οριστικής προσφο-
ράς υποβάλλεται χωρίς να συνοδεύεται από ΑΕΠΟ, ΠΠΔ 
ή βεβαίωση απαλλαγής από περιβαλλοντική αδειοδότη-
ση και δεν έχoυν παρέλθει είκοσι (20) ημέρες από την 
υποβολή σχετικού αιτήματος απαλλαγής στην αρμόδια 
περιβαλλοντική αρχή, την ημερομηνία υποβολής της 
ΑΕΠΟ, ΠΠΔ ή της βεβαίωσης απαλλαγής από περιβαλ-
λοντική αδειοδότηση ή την ημερομηνία ενημέρωσης 
ότι έχουν παρέλθει είκοσι (20) ημέρες από την υποβολή 
σχετικού αιτήματος απαλλαγής στην αρμόδια περιβαλ-
λοντική αρχή.

6. Σε περίπτωση διαβίβασης αίτησης από Διαχειριστή 
σε άλλο Διαχειριστή λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία 
υποβολής της αρχικής αίτησης.

7. Ο Διαχειριστής του Δικτύου κατατάσσει τις αιτήσεις 
για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης σε σειρά 
προτεραιότητας αυτοτελώς ανά Διεύθυνση Περιφέρειας, 
με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 3.

8. Οι εκκρεμείς αιτήσεις για χορήγηση οριστικής προ-
σφοράς σύνδεσης καταλαμβάνονται από τις διατάξεις 
της παρούσας, σύμφωνα την παράγραφο 1 του άρθρου 
8β του ν. 3468/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
44 του ν. 4643/2019 και ισχύει.

Άρθρο 3
Όροι και Προϋποθέσεις

1. Ο αρμόδιος Διαχειριστής χορηγεί προσφορά σύνδε-
σης σε σταθμό που υπάγεται σε κάποια από τις Ομάδες Β, 
Γ, Δ και ειδικά για περιπτώσεις σταθμών που συνδέονται 
στη Μέση Τάση, υπό την προϋπόθεση ότι η συμβολή του 
σταθμού στο βραχυκύκλωμα στην έξοδο του σταθμού 
δεν υπερβαίνει το πενταπλάσιο της ονομαστικής ισχύ-
ος του σταθμού. Σε περίπτωση υπέρβασης, ο εν λόγω 
σταθμός υπάγεται στην Ομάδα Ε.

2. Ο Διαχειριστής του Δικτύου δύναται να χορηγεί 
οριστική προσφορά σύνδεσης σε σταθμό μικρότερης 
προτεραιότητας συγχρόνως με σταθμό μεγαλύτερης 
προτεραιότητας, εφόσον η σύνδεση του σταθμού μι-
κρότερης προτεραιότητας προβλέπεται να γίνει είτε
α) σε Υποσταθμό ΥΤ/ΜΤ (νέο ή υφιστάμενο) ο οποίος δεν 
εξυπηρετεί γραμμές (και φορτία) διανομής του τοπικού 
δικτύου είτε β) σε Ιδιωτικό Υποσταθμό ΥΤ/ΜΤ (νέο ή 
υφιστάμενο) κατά την έννοια της αριθμ. 787/2010 από-
φασης ΡΑΕ είτε γ) σε νέο υποσταθμό ΥΤ/ΜΤ του ΕΔΔΗΕ 

κατά την κατά την έννοια της αριθμ. 787/2010 απόφασης 
της ΡΑΕ, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 3.1. 
της απόφασης αυτής.

3. Στα κορεσμένα δίκτυα, όπου υφίσταται αδιάθε-
το περιθώριο διείσδυσης σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ 
σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της Ρυθμιστικής 
Αρχής Ενέργειας ή τις διατάξεις του άρθρου 60 του 
ν. 4546/2018, οι αιτήσεις για χορήγηση οριστικής προ-
σφοράς σύνδεσης κατατάσσονται από τον αρμόδιο 
Διαχειριστή, σε ειδικό κατάλογο προτεραιότητας σύμ-
φωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του παρό-
ντος, τηρώντας τις διατάξεις τις παραγράφου 1 του 
άρθρου 2 του παρόντος, για το εκάστοτε κορεσμένο 
δίκτυο και εξετάζονται παράλληλα από την εκάστοτε 
αρμόδια Διεύθυνση Περιφέρειας με τις λοιπές αιτήσεις 
αρμοδιότητάς της, οι οποίες έχουν καταταχθεί σε σειρά 
προτεραιότητας κατά το άρθρο 2 του παρόντος και δεν 
ανήκουν σε κορεσμένο δίκτυο.

4. Στις περιπτώσεις σταθμών ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ, που εγκα-
θίστανται σε περιοχές που η σύνδεσή τους προβλέπεται 
να γίνει σε δίκτυα που τροφοδοτούνται από Υποσταθ-
μούς ΥΤ/ΜΤ που είναι εγκατεστημένοι στην Περιφέρεια 
Δυτικής Μακεδονίας και στον Δήμο Μεγαλόπολης, οι 
αιτήσεις για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης 
κατατάσσονται από τον αρμόδιο Διαχειριστή, σε ειδικό 
κατάλογο προτεραιότητας σύμφωνα με την παράγρα-
φο 1 του άρθρου 4 της παρούσας, τηρώντας διατάξεις 
της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της παρούσας, για τις 
περιπτώσεις αυτές και εξετάζονται παράλληλα από την 
εκάστοτε αρμόδια Διεύθυνση Περιφέρειας με τις λοιπές 
αιτήσεις αρμοδιότητάς της, οι οποίες έχουν καταταχθεί 
σε σειρά προτεραιότητας κατά το άρθρο 2 της παρούσας 
και δεν ανήκουν στις περιπτώσεις αυτές.

5. Σε περίπτωση αίτησης για χορήγηση οριστικής προ-
σφοράς σύνδεσης λόγω επαύξησης ισχύος σταθμού ΑΠΕ 
και ΣΗΘΥΑ που λειτουργεί ή έχει αποδεχθεί οριστική 
προσφορά σύνδεσης, η αίτηση για την πρόσθετη ισχύ 
εξετάζεται από τον αρμόδιο Διαχειριστή, κατά περίπτω-
ση με βάση την υπαγωγή του σταθμού στις Ομάδες της 
παραγράφου 1 του άρθρου 2, σύμφωνα με την αιτού-
μενη πρόσθετη ισχύ.

6. Σε περίπτωση που κατά την εξέταση αίτησης για 
χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης, προκύψει 
αδυναμία σύνδεσης του σταθμού στο Δίκτυο, ο αρμόδι-
ος Διαχειριστής διατηρεί την αίτηση σε εκκρεμότητα για 
ένα έτος, εφόσον λάβει σχετικό αίτημα από τον αρχικώς 
αιτούντα εντός ενός (1) μηνός από την γνωστοποίηση 
της αδυναμίας σύνδεσης ή έχει ήδη λάβει σχετικό αίτημα 
και εφόσον διατηρείται σε ισχύ η άδεια παραγωγής, όπου 
απαιτείται κατά τις κείμενες διατάξεις.

Στις περιπτώσεις αυτές, ο αρμόδιος Διαχειριστής χο-
ρηγεί την οριστική προσφορά σύνδεσης, όταν καταστεί 
δυνατή η σύνδεση του σταθμού, με βάση την προτεραι-
ότητα της αρχικής αίτησης.

7. Αίτηση τροποποίησης της αρχικής αίτησης για χο-
ρήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης, συνιστά νέα 
αίτηση και κατατάσσεται εκ νέου βάσει των διατάξεων 
της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της παρούσας, σε πε-
ρίπτωση που αφορά:
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α) Μεταβολής του αιτούντος φορέα, η οποία δεν συ-
νοδεύεται από απόφαση έγκρισης μεταβίβασης άδειας 
παραγωγής κατά τις κείμενες διατάξεις ή δεν πληρούνται 
οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγρά-
φου 2 του άρθρου 4 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει.

β) Επαύξηση της ισχύος του σταθμού.
γ) Μεταφορά της θέσης εγκατάστασης του σταθμού, 

με την επιφύλαξη ειδικότερων κείμενων διατάξεων.
δ) Αλλαγή της τεχνολογίας του σταθμού.
8. Μεταβολή του τύπου ή/και του κατασκευαστή του 

εξοπλισμού, μετά την έκδοση της Οριστικής Προσφοράς 
Σύνδεσης, εφόσον τα νέα τεχνικά χαρακτηριστικά επι-
βαρύνουν περισσότερο το δίκτυο, συγκρινόμενα με τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά με βάση τα οποία είχε χορηγηθεί 
αρχικά η προσφορά σύνδεσης, συνιστά νέα αίτηση και 
κατατάσσεται εκ νέου βάσει των διατάξεων της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 2 της παρούσας.

Άρθρο 4
Δημοσιοποίηση Καταλόγων

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 κατωτέρω, 
ο Διαχειριστής του Δικτύου δημοσιοποιεί ανά δύο (2) 
μήνες καταλόγους αιτήσεων, σημειώνοντας την Ομάδα 
προτεραιότητας στην οποία υπάγεται το κάθε αίτημα και 
τη σειρά προτεραιότητας, όπως διαμορφώθηκε λαμβά-
νοντας υπόψη τις διατάξεις της παρούσας. Τα στοιχεία 
περιλαμβάνουν κατά το δυνατόν τον Υποσταθμό σύν-
δεσης ΥΤ/ΜΤ, τους Μετασχηματιστές σύνδεσης και τη 
γραμμή σύνδεσης. Ομοίως, ανά δύο μήνες, δημοσιοποιεί 
στοιχεία των αιτήσεων που έχουν λάβει προσφορές σύν-
δεσης ή αδυναμία σύνδεσης.

2. Για τις περιοχές με κορεσμένα δίκτυα, ο Διαχειριστής 
του Δικτύου και ο Διαχειριστής του Συστήματος, συντάσ-
σουν ενιαίο κατάλογο σειράς προτεραιότητας σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρούσας τον οποίο δημοσιεύουν 
ανά δύο (2) μήνες.

3. Ο αρμόδιος Διαχειριστής, εντός δέκα (10) ημερών 
από την έναρξη ισχύος της παρούσας, δημοσιοποιεί 
καταλόγους αιτήσεων, σημειώνοντας την Ομάδα προ-
τεραιότητας στην οποία υπάγεται το κάθε αίτημα και τη 
σειρά προτεραιότητας, όπως διαμορφώνεται λαμβάνο-
ντας υπόψη τις διατάξεις της παρούσας, αποτυπώνοντας 
την κατάσταση των εκκρεμών αιτήσεων κατά την ημε-
ρομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος - Δημοσίευση

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει τη δέκατη 
ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

Η απόφαση αναρτάται και είναι διαθέσιμη στο δικτυ-
ακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
(http://www.ypeka.gr).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 17 Μαρτίου 2020

Ο Υφυπουργός

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΘΩΜΑΣ   

Αριθμ. απόφ. 22 (2)
Τροποποίηση ωραρίου εξυπηρέτησης κοινού στις 

υπηρεσίες του Δήμου Λέρου, λόγω κορωνοϊού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 «Αρμοδιότητες Δημάρ-

χου» του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το άρθρο 5 παρ. 7 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 
του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020).

3. Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12-3-2020 εγκύ-
κλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Επείγοντα μέ-
τρα για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό».

4. Την ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/15884/10-8-2011 εγκύκλιο περί κα-
θορισμού ωρών εβδομαδιαίας εργασίας, προσέλευσης 
και αποχώρησης των υπαλλήλων του Δημοσίου, των ΟΤΑ 
Α’ και Β’ βαθμού και των λοιπών ΝΠΔΔ και ωρών εισόδου 
κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες καθώς και την αριθμ. 
ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/220088/3-11-2011 εγκύκλιο.

5. Την επιτακτική ανάγκη λήψης μέτρων πρόληψης και 
προστασίας της δημόσιας υγείας, αποφασίζει:

Κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και απο-
κλειστικά στα πλαίσια λήψης μέτρων πρόληψης και προ-
στασίας της δημόσιας υγείας, τον περιορισμό των ωρών 
εισόδου κοινού στις υπηρεσίες του Δήμου Λέρου για το 
χρονικό διάστημα από 16/3/2020 έως και τις 10/4/2020 
με δυνατότητα παράτασης, ως εξής: Το ωράριο εξυπη-
ρέτησης κοινού σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου Λέρου 
ορίζεται από ώρα 9:00 π.μ. έως 13: 00 μ.μ.

Η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη εις βάρος του 
προϋπολογισμού του Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, να αναρτηθεί στη Διαύγεια και να γνωστο-
ποιηθεί με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο στους πολίτες.

Λέρος, 16 Μαρτίου 2020

Ο Δήμαρχος

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΙΑΣ

Ι

 Αριθμ. απόφ. 3/31 (3)
Έγκριση αποζημίωσης υπερωριακής απασχόλη-

σης, καθώς και νυχτερινής απασχόλησης εργα-

σίμων ημερών και ημερησίας ή νυκτερινής που 

παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των 

υπαλλήλων του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλο-

νίκης «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», μόνιμων και ιδιωτι-

κού δικαίου, για το έτος 2020. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 

 Αφού έλαβε υπόψη του:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.  4354/2015
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(ΦΕΚ 176 τ.Α΄), σύμφωνα με τις οποίες «...Για το προσω-
πικό των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. η απόφαση καθιέρω-
σης υπερωριακής εργασίας εκδίδεται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο ή το όργανο διοίκησης ή το εξουσιοδοτημένο 
από αυτό όργανο. Στις αποφάσεις αυτές καθορίζεται ο 
αριθμός των υπαλλήλων, το χρονικό διάστημα και οι 
ώρες υπερωριακής απασχόλησής τους μέσα στα όρια 
των πιστώσεων του προϋπολογισμού τους, μη επιτρε-
πομένης της επιβάρυνσης του Προϋπολογισμού Δημοσί-
ων Επενδύσεων. Οι ανωτέρω αποφάσεις δημοσιεύονται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύουν από τη 
δημοσίευσή τους».

2. Το απόσπασμα πρακτικών της 25ης/13-12-2019 συ-
νεδρίασης του Δ.Σ. του Νοσοκομείου (θέμα 40ο) όπου 
αποφασίστηκε να ζητηθεί το ποσό του 1.500.000,00 € 
για κάλυψη των υπερωριών και των νυχτερινών-εξαιρέ-
σιμων του προσωπικού (μόνιμου και ιδιωτικού δικαίου) 
και το ποσό των 150.000,00 € για την αποζημίωση των 
ενεργών εφημέριων των Χημικών, Βιοχημικών, Βιολόγων, 
Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Ακτινοφυσικών 
και Κτηνιάτρων του Νοσοκομείου για το έτος 2020.

3. Την αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 90622/23-12-2019 απόφα-
ση του Υφυπουργού Υγείας (ΦΕΚ 5196/τ.Β΄/31.12.2019) 
σχετικά με την «Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυ-
χτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου 
προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., ανά Υγει-
ονομική Περιφέρεια».

4. Την αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 90623/23-12-2019 απόφα-
ση του Υφυπουργού Υγείας (ΦΕΚ 5196/τ.Β΄/31-12-2019) 
σχετικά με: «Εφημερίες Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών 
Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών, Νοσοκομειακών 
Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων - 
Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων των Νοσοκομείων του 
Ε.Σ.Υ. ανά Υγειονομική Περιφέρεια».

5. Την αριθμ. 154/4-2-2020 απόφαση του Διοικητή της 
3ης Υ.Π.Ε. Μακεδονίας, με την οποία κατανέμεται στο 
Νοσοκομείο το ποσό του 1.274.300,00 € για κάλυψη των 
υπερωριών και των νυχτερινών-εξαιρέσιμων του προσω-
πικού (μόνιμου και ιδιωτικού δικαίου) του Νοσοκομείου.

6. Την αριθμ. 154/4-2-2020 απόφαση της Διοίκησης 
της 3ης Υ.Π.Ε. Μακεδονίας, με την οποία κατανέμεται στο 
Νοσοκομείο το ποσό των 135.000,00 € για την αποζημίω-
ση των εφημέριων (ενεργών, μικτού τύπου και ετοιμότη-
τας) των Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολό-
γων, Φαρμακοποιών - Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, 
Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων - Ακτινοφυσικών 
και Κτηνιάτρων.

7. Το γεγονός ότι το Νοσοκομείο εκτελεί εφημερίες σε 
τακτά χρονικά διαστήματα και λειτουργεί σε 24ωρη βάση 
και απαιτείται η απασχόληση του προσωπικού και κατά 
τις Κυριακές-εξαιρέσιμες ημέρες (καθώς και ότι υπάρχει 
μεγάλη έλλειψη προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες του 
Νοσοκομείου μετά τις μαζικές προς συνταξιοδότηση, 
αποχωρήσεις, καθώς και μετατάξεις-μετακινήσεις) και 
αναγκάζεται να εργάζεται επιπλέον του ωραρίου ώρες, 
καθημερινές και αργίες, προκειμένου οι υπηρεσίες του 
Νοσοκομείου να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.

8. Τη με αριθμ. 2944/17-2-2020 εισήγηση της Υποδι-
εύθυνσης Οικονομικού του Νοσοκομείου, αποφασίζει 
ομόφωνα:

Α. Την έγκριση της δαπάνης που αφορά στην αποζη-
μίωση της υπερωριακής απασχόλησης του προσωπι-
κού του Νοσοκομείου (νυχτερινή εργασία, εξαιρέσιμες 
ημέρες, εφημερίες κλπ), η οποία προϋπολογίσθηκε και 
επιμερίσθηκε ως εξής:

Α1. Υπερωριακή απασχόληση σε καθημερινές εργά-
σιμες μονίμων υπαλλήλων του Νοσοκομείου, αλλά και 
υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου για το 
έτος 2020, ήτοι συνολικός αριθμός υπαλλήλων 1070, με 
150.000 ώρες καθημερινής υπερωριακής απασχόλησης, 
επιμεριζόμενες σε 45.000 ώρες για το Α΄ εξάμηνο του 
2020, κόστους 210.000,00 ευρώ και 105.000 ώρες για 
το Β΄ εξάμηνο του 2020, κόστους 194.300,00 ευρώ, σε 
βάρος του ΚΑΕ 261.

Α2. Νυχτερινή εργασία σε καθημερινές και εξαιρέσιμες 
ημέρες των υπαλλήλων -μονίμων και ιδιωτικού δικαίου- 
για το έτος 2020, ήτοι συνολικός αριθμός υπαλλήλων 
800, με 300.000 ωρών, επιμεριζόμενες σε 147.000 ώρες 
για το Α΄ εξάμηνο του 2020 κόστους 430.000,00 ευρώ 
και 153.000 ώρες για το Β΄ εξάμηνο του 2020 κόστους 
440.000,00 ευρώ, σε βάρος του ΚΑΕ 263.

A3. Εφημεριών (ενεργών, μικτού τύπου και ετοιμότη-
τας) των Χημικών, Βιοχημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών, 
Ψυχολόγων, Φυσικών Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων του 
Νοσοκομείου για το έτος 2020, ήτοι συνολικός αριθμός 
υπαλλήλων 25, με 1260 εφημερίες, επιμεριζόμενες σε 630 
εφημερίες για το Α΄ εξάμηνο του 2020 κόστους 67.500,00 
ευρώ και 630 εφημερίες για το Β΄ εξάμηνο του 2020 κό-
στους 67.500,00 ευρώ, σε βάρος των ΚΑΕ 261 και 263.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Εξοχή, 26 Φεβρουαρίου 2020

Η Πρόεδρος

ΜΑΡΙΑ ΓΙΟΓΚΑΤΖΗ   
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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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