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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ Μ Ε ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αρ. Φύλλου 1322

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.151/51339/Α5

(1)

1

Τροποποίηση της αριθμ. Φ.151/17712/Α5/3-2-2017
υπουργικής απόφασης «Εισαγωγή σπουδαστών
στο πρώτο έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής
Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων»
(ΦΕΚ 418/14-2-2017 τ. Β΄).

Τροποποίηση της αριθμ. Φ.151/17712/Α5/3-2-2017
υπουργικής απόφασης «Εισαγωγή σπουδαστών
στο πρώτο έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων»
(ΦΕΚ 418/14-2-2017 τ. Β΄).

2

Λήξη μαθημάτων διδακτικού έτους 2017-2018.

3

Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας
υπηρεσιών του Δήμου Φυλής.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

4

Έγκριση της 20/2018 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Παιανίας, περί σύστασης
δύο (2) προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο,
σε εφαρμογή αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

5

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή πέντε (5) υπαλλήλων της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για το οικονομικό έτος 2018.

6

Τροποποίηση της 37454/2017 απόφασης του Δήμου Κορυδαλλού, περί «Καθιέρωση υπερωριακής
εργασίας (απογευματινή, νυκτερινή, Κυριακών
και εξαιρέσιμων ημερών) πέραν της υποχρεωτικής στο προσωπικό του Δήμου Κορυδαλλού, για
το Α εξάμηνο 2018.

7

Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Θήρας
έτους 2018.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2
του ν. 2525/1997 (Α΄ 188) όπως αντικαταστάθηκε με την
παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (Α΄ 90).
2. Το άρθρο 2 παρ.2 του π.δ. 85/2000 (Α΄ 72), όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 63 παρ.1 περ. Γ΄ του
ν. 4386/2016 (Α΄83).
3. Τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τη φύση του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και
Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
4. Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (συνεδρία
αριθμ. 40/25-10-17), η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες της
Συνέλευσης του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης δυνάμει της παρ. 8 του άρθρου 9 του
ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως η περ. αυτή αναριθμήθηκε με
το αρ. 3 παρ. 5 του ν. 4076/2012 (Α΄ 159), δεδομένου ότι η
εν λόγω σχολή αποτελείται μόνο από το ανωτέρω Τμήμα.
5. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων (συνεδρία αριθμ. 1042/1/21-12-2017), σχετικά
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με την τροποποίηση της υπουργικής απόφασης (αριθμ.
Φ. 151/17712/Α5/3-2-2017 ΦΕΚ 418/14-2-2017 τ. Β΄) για
τη διενέργεια των εισιτηρίων εξετάσεων για το Τμήμα
Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, της Σχολής
Καλών Τεχνών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
6. Το π.δ. 125 (ΦΕΚ 210/τ. Α΄/05-11-2016) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98-Α΄).
8. Την αριθμ Φ.1/Γ724ΝΠ/51235/Β1/28.3.2018 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 10 του
ν. 4337/2015 (Α΄ 129) από την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας
και Θρησκευμάτων σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ.,
αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε τη με αριθμ.
Φ.151/17712/Α5/3-2-17 υπουργική απόφαση «Εισαγωγή
σπουδαστών στο πρώτο έτος σπουδών του Τμήματος
Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» (ΦΕΚ
418/14-2-2017 τ. Β΄), ως ακολούθως:
Άρθρο ΜΟΝΟ
Α. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4
της υπουργικής απόφασης αριθμ. Φ.151/17712/Α5/
3-2-2017 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ.Β΄ 418/14-2-2017
τροποποιείται ως εξής:
«Η ανωτέρω Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του
Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
ύστερα από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, της
Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Με
την απόφαση της συγκρότησης ορίζονται ο Πρόεδρος, ο
Αναπληρωτής Προέδρου, τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη και ο Γραμματέας της Επιτροπής Εισιτηρίων
Εξετάσεων με τον αναπληρωτή του.»
Β. Επίσης, στην ως άνω απόφαση, η παράγραφος 1 του
άρθρου 11 τροποποιείται ως εξής:
«Ο πίνακας των αποτελεσμάτων των εισαγομένων των
εισιτηρίων Εξετάσεων αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών
της Τέχνης.»
Γ. Επίσης, στην ως άνω απόφαση, προστίθεται και το
άρθρο 12 ως εξής:
«Άρθρο 12
Εισαγωγή Κυπρίων
1. Οι ομογενείς από την Κύπρο, ανεξάρτητα από την
υπηκοότητα τους και τον τόπο κατοικίας ή διαμονής
τους, εισάγονται στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και
Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και σε ποσοστό 5% επιπλέον
του οριζόμενου κάθε χρόνο αριθμού εισακτέων, κατόπιν
εξετάσεων, οι οποίες διενεργούνται στην Κύπρο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Υπουργικής Απόφασης,
από πενταμελή επιτροπή που συγκροτείται τον Ιούνιο

Τεύχος Β’ 1322/18.04.2018

από το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου και η οποία αποτελείται από τρεις (3) Ελληνικής καταγωγής καλλιτέχνες
της Ελλάδας, μέλη ΔΕΠ, Τμημάτων Εικαστικών Τεχνών
και δύο (2) Κύπριους εικαστικούς.
2. Ονομαστικός πίνακας των επιτυχόντων με ευθύνη
του Υπουργείου Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας
αποστέλλεται το μήνα Σεπτέμβριο στο Τμήμα Εικαστικών
Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και κοινοποιείται και
στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων.»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 28 Μαρτίου 2018
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
I

Αριθμ. 52856/ΓΔ4
(2)
Λήξη μαθημάτων διδακτικού έτους 2017-2018.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) «Δομή και λειτουργία της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις»,
β. τις διατάξεις της περ. β΄ της παραγράφου 2 και την
παράγραφο 3 του άρθρου 89 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,
γ. τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 46/2016 (Α΄74)
«Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου»,
δ. την παρ. 4 του άρθρου 1 της αρ. 10645/ΓΔ4/
22-1-2018 υπουργική απόφαση (Β΄120) «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής
ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».
2. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Την αριθμ. 201408/Υ1/16/2016 (Β΄ 3818) απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δημήτριο Μπαξεβανάκη».
4. Την αριθμ. Φ.1/Γ/35/50893/Β1/28-3-2018 εισήγηση
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Oρίζεται ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων του
διδακτικού έτους 2017-2018:
α. των ημερησίων και εσπερινών Γυμνασίων, Ειδικών
Γυμνασίων, Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων και Γυμνασίων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας, η 31η
Μαΐου 2018, ημέρα Πέμπτη.
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β. των ημερησίων και εσπερινών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, Ειδικών Λυκείων, Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων και Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών)
της χώρας, η 25η Μαΐου 2018, ημέρα Παρασκευή.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 30 Μαρτίου 2018
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
I

Αριθμ. 21819/8133
(3)
Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας
υπηρεσιών του Δήμου Φυλής.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997
(ΦΕΚ 107/Α΄1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της
Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/2010)
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής»,
όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015
(ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24
του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 «Νέα
αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010).
5. Τις διατάξεις του άρθρων 36, 48 και 171 του ν. 3584/
2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-2007).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ
93/Α΄/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών» σε συνδυασμό με το άρθρο
28 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις». Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής»
(ΦΕΚ 228/Α΄/27-12-2010). Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής»
(ΦΕΚ 228/Α΄/27-12-2010).
7. Την αριθμ. 18/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φυλής διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας
υπηρεσιών του Δήμου, για το έτος 2018, αποφασίζουμε:
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Καθιερώνουμε την 18ωρη λειτουργία, όλες τις ημέρες
του μήνα, συμπεριλαμβανομένων Κυριακών και εξαιρέσιμων για το Τμήμα Κέντρου Επικοινωνίας Δημοτών
(Contact Center) της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Φυλής, υπαλλήλων με ειδικότητες ΔΕ Διοικητικών, ΠΕ Διοικητικού - οικονομικού, ΠΕ Διοικητικών, ΠΕ Οικονομικού Λογιστικού και
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, από τις 07:00 π.μ. έως τις 1:00
μ.μ., για την άμεση ανταπόκριση στις κλήσεις δημοτών
για την επίλυση των προβλημάτων, που σχετίζονται με
την συντήρηση των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης,
ηλεκτροφωτισμού και οδικού κ.α.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται
επιπλέον δαπάνη ύψους 34.200,00 € περίπου σε βάρος
του υπό έγκριση προϋπολογισμού έτους 2018 του Δήμου
που θα βαρύνει τους ΚΑ: 10.6012 και 20.6022. Ανάλογη
δαπάνη θα εγγράφεται για τα επόμενα έτη σε βάρος των
ίδιων κωδικών του προϋπολογισμού του Δήμου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Μαρτίου 2018
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
I

Αριθμ. 23144/8702
(4)
Έγκριση της 20/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παιανίας, περί σύστασης δύο (2) προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
στο Δήμο, σε εφαρμογή αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997
(ΦΕΚ 107/Α΄/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του πδ 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/2010)
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής»,
όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015
(ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24
του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ
143/Α΄/2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
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5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3068/2002 (ΦΕΚ
274/Α΄/2002) «Συμμόρφωση της διοίκησης σε δικαστικές αποφάσεις και λοιπές διατάξεις».
6. Την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 3ης Συνεδρίασης της 17ης Φεβρουαρίου 2010.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 5 του ν. 4447/2016
(ΦΕΚ 241/Α΄/2016) «Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».
8. Την αριθμ. 863/2017 απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εργατικών Διαφορών),
με την οποία δέχεται την αγωγή ως προς τους ενάγοντες
Χαράλαμπο Μεσσηνέζη του Στυλιανού, Λουκά Διομήδη του Δημητρίου και Σπυρίδωνος Λιαπόπουλου του
Γεωργίου και αναγνωρίζει ότι οι ενάγοντες συνδέονται
με το Δήμο Παιανίας με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου από την έναρξη της απασχόλησής
τους και υποχρεώνει το εναγόμενο να αποδέχεται τις
προσηκόντως προσφερόμενες υπηρεσίες των εναγόντων και να τους απασχολεί στη θέση, ειδικότητα και με
αποδοχές που αντιστοιχούν εκ του νόμου με αυτή την
υπηρεσιακή ένταξη και εξέλιξη, λαμβανομένων υπόψη
και των λοιπών τυπικών τους προσόντων.
9. Την αριθμ. 108/17-7-2017 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής περί παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης
ενδίκων μέσων κατά της 863/2017 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
10. Το 509582/19-9-2017 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με το οποίο κατά της ανωτέρω
863/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών δεν έχουν ασκηθεί τακτικά ή έκτακτα ένδικα
μέσα.
11. Την 228/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παιανίας, περί σύστασης τριών (3)
προσωρινών προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο,
σε συμμόρφωση προς την ανωτέρω υπ’ αρ. 863/2017
αμετάκλητη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών.
12. Την 20/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Παιανίας, περί τροποποίησης της 228/2017
απόφασης Δ.Σ. περί σύστασης δύο (2) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο, σε συμμόρφωση προς
την ανωτέρω υπ’ αρ. 863/2017 αμετάκλητη απόφαση του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, λόγω θανάτου του
ενός εκ των τριών εναγόντων.
13. Το 30275/07.10.2014 έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών, σύμφωνα με το οποίο εφόσον η απόφαση
του Μονομελούς Πρωτοδικείου, με την οποία αναγνωρίζεται ότι η έννομη σχέση που συνδέει τους ενάγοντες
με τον εναγόμενο Δήμο είναι σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, έχει καταστεί τελεσίδικη, παράγει δεδικασμένο ως προς την κριθείσα έννομη σχέση
και εκτελεστότητα και η Διοίκηση υποχρεούται να την
εφαρμόσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του
ν. 3068/2002 σε συνδυασμό με τα άρθρα 321, 324, 904
παρ. 2 περ. α΄ του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αποφασίζουμε:
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Εγκρίνουμε την υπ’ αρ. 20/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παιανίας, περί σύστασης
δύο (2) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο,
σε εφαρμογή αμετάκλητης δικαστικής απόφασης, ως
εξής:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ ΚΛΑΔΟΣ

ΘΕΣΕΙΣ

ΜΕΣΣΗΝΕΖΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΔΕ Οδηγός
Απορριμματοφόρου

1

ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΥΕ Εργάτης Συνοδού
Απορριμματοφόρου

1

Οι παραπάνω θέσεις θα συμπεριληφθούν στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. Οι εν λόγω
θέσεις καταργούνται μόλις κενωθούν με οποιονδήποτε
τρόπο.
Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη για το
κόστος μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού ύψους
36.260,00€ περίπου στον προϋπολογισμό του Δήμου
οικονομικού έτους 2018 σε βάρος των Κ.Α. 20-6021.001
και 20.6052.0001. Ανάλογη δε δαπάνη, αντίστοιχου ύψος
θα προβλεφθεί στους αντίστοιχους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου επόμενων ετών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Μαρτίου 2018
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
I

Αριθμ. 566
(5)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή πέντε (5) υπαλλήλων της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για το οικονομικό έτος 2018.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 282, 283 του ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
87/Α΄/7-6-2010).
2. Τις διατάξεις του π.δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α΄/
27.12.2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20, για αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, του ν.
4354/2015, (ΦΕΚ 176/τ. Α΄/16-12-2015) «Διαχείριση των
μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
4. Τις αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ0ΝΜ) εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015
(ΦΕΚ 176 /Α΄/2015)».
5. Την αριθμ. 2/1757/0026/10-01-2017 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός δικαιολογητικών
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για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, εργασία»
(ΦΕΚ 17/τ. Β΄/12.01.2007).
6. Την 307/2018 (πρακτικό 6ο/23-02-2018) (ΑΔΑ:
6ΠΘ07ΛΡ-4Λ9) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Θεσσαλίας «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υπερωριακή εργασία υπαλλήλων
της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της
Περιφέρειας Θεσσαλίας, για το οικονομικό έτος 2018».
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη ύψους των 4.000,00€ (τεσσάρων χιλιάδων
ευρώ) σε βάρος του Ειδικού Φορέα 073, ΚΑΕ 0511 του
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018.
8. Το γεγονός ότι για την υπερωριακή απασχόληση
έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
9. Τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για το Α΄ εξάμηνο: Α/Α 609 με
Α.Π.: 776/26-02-2018 και με ΑΔΑ: ΨΓ6Γ7ΛΡ-ΑΟ0, ποσού 2.000,00€ και για το Β΄ εξάμηνο Α/Α 1054 με Α.Π.:
2107/23-03-2018 και με ΑΔΑ: ΨΣ5Χ7ΛΡ-ΩΨΛ ποσού
2.000,00€, Κωδικού /Αιτιολογία: 01.073.0511.01/Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.
10. Τη διαπίστωση ανάγκης υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή για το τρέχον οικονομικό έτος (2018)
για πέντε (5) υπαλλήλους των τμημάτων τεκμηρίωσης
και παρακολούθησης Π.Δ.Ε. καθώς και του γραφείου
γραμματειακής υποστήριξης της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας,
στην έδρα της στη Λάρισα, κατά τις εργάσιμες ημέρες
και απογευματινές ώρες, πέραν του κανονικού ωραρίου
εργασίας και μέχρι την 22η ώρα, για την αντιμετώπιση
έκτακτων και αυξημένων αναγκών.
Ειδικά για τις περιπτώσεις της παρακολούθησης και
τροποποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου της Περιφέρειας της ενημέρωσης των δεικτών μέτρησης των
στόχων και της πλήρους ενημέρωσης του προσφάτως
λειτουργούντος πληροφοριακού συστήματος σε ON
LINE λειτουργία με το Π.Τ.Α., αποφασίζουμε:
α) την καθιέρωση της υπερωριακής απασχόλησης
πέντε (5) υπαλλήλων της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην
έδρα της στη Λάρισα, κατά το οικονομικό έτος 2018,
για την κάλυψη των ανωτέρω εκτάκτων και αυξημένων
υπηρεσιακών αναγκών.
Ειδικότερα:
β) Καθιερώνουμε με αμοιβή υπερωριακή εργασία
κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών
διακόσιες σαράντα (240) ώρες έκαστος κατά το έτος
2018, χίλιες διακόσιες (1200) ώρες συνολικά για πέντε
(5) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
γ) Θα εκδοθεί απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης, στην οποία θα αναγράφονται
ονομαστικά οι συμμετέχοντες υπάλληλοι, η κατηγορία/
κλάδος και το Μισθολογικό Κλιμάκιό τους.
δ) Για την υπερωριακή εργασία θα τηρείται ξεχωριστό
δελτίο παρουσίας των υπαλλήλων και ο Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης βεβαιώνει την υπερωριακή απασχόληση
των υπαλλήλων του για το υπερωριακά παρασχεθέν έργο.
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Η προκαλούμενη δαπάνη, η οποία ανέρχεται στο ποσό
των 4.000,00€ (τεσσάρων χιλιάδων ευρώ) συνολικά, θα
βαρύνει εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού
για το οικονομικό έτος 2018 της Περιφέρειας Θεσσαλίας
Ειδ. Φορέα 073 και Κ.Α.Ε 0511.
Η ισχύς της παρούσας άρχεται από την ημερομηνία
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λάρισα, 29 Μαρτίου 2018
Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
Ι

Αριθμ. 6615
(6)
Τροποποίηση της 37454/2017 απόφασης του
Δήμου Κορυδαλλού, περί «Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματινή, νυκτερινή,
Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών) πέραν της
υποχρεωτικής στο προσωπικό του Δήμου Κορυδαλλού, για το Α εξάμηνο 2018.
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Την αριθμ. 7100/03.03.2017 απόφαση Δημάρχου, περί «Ορισμού Αντιδημάρχων για τα έτη 2017 2019 και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 36, 48, 49 και 176 του
ν. 3584/ 2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων» (Α΄ 143).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015
(Α΄ 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετουμένων δανείων,
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
4. Την αριθμ. 16/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλλού, περί καθιέρωσης διαφορετικού
ωραρίου λειτουργίας ορισμένων υπηρεσιών του Δήμου, η
οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 9756/8433/26.02.2013
όμοια του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄, 621.
5. Την αριθμ. 224/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κορυδαλλού, όπως συμπληρώθηκε με την
αριθμ. 47/2015 όμοια απόφαση, σχετικά με την καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας στο Τμήμα
Περιβάλλοντος της Δ/νσης Πολεοδομίας, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 27384/14894/06.05.2015 απόφαση
Αποκεντρωμένης Διοίκησης και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
Β΄ 950.
6. Την αριθμ. 37454/2017 απόφαση του Δήμου, περί
«Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματινή, νυκτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών) πέραν της
υποχρεωτικής στο προσωπικό του Δήμου Κορυδαλλού,
για το Α εξάμηνο 2018», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
4520/Β΄/2017.
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7. Την αριθμ. ΔΎ./23.03.2018 βεβαίωση της Οικ. Υπηρεσίας του Δήμου, περί της ύπαρξης των προβλεπόμενων
από το νόμο εξασφαλισμένων πιστώσεων στον τρέχοντα
προϋπολογισμό του Δήμου, για την υπερωριακή εργασία
των υπαλλήλων Α’ εξαμήνου 2018.
8. Το γεγονός ότι, λαμβάνοντας υπόψη τη δημόσια
υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων του Δήμου Κορυδαλλού, για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία των
υπηρεσιών του Δήμου απαιτείται πρόσθετη υπερωριακή
απογευματινή απασχόληση, καθώς και εργασία κατά τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και κατά τις νυχτερινές
ώρες, του ήδη υπάρχοντος προσωπικού, επειδή, λόγω
συνταξιοδοτήσεων, παραιτήσεων κ.λπ. μεγάλου αριθμού
τακτικών υπαλλήλων, οι εναπομείναντες υπάλληλοι δεν
επαρκούν για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία
των υπηρεσιών, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθμ. 37454/2017 απόφαση του
Δήμου Κορυδαλλού, περί «Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματινή, νυκτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών) πέραν της υποχρεωτικής στο προσωπικό
του Δήμου Κορυδαλλού, για το Α΄ εξάμηνο 2018», (ΦΕΚ
4520/Β/2017), κατά το μέρος και μόνο που αφορά στην
αύξηση των εξασφαλισμένων πιστώσεων, στην κατηγορία (2) «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ», από το συνολικό ύψος
της δαπάνης των 60.750,00 €, σε 61.950,00 €, σε βάρος
των αντίστοιχων κωδικών.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 37454/2017 απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κορυδαλλός, 27 Μαρτίου 2018
Η Αντιδήμαρχος
ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΟΜΠΡΑΤΣΟΥ
I

Αριθμ. απόφ. 160/ 2017
(7)
Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Θήρας
έτους 2018.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΗΡΑΣ
(αρ. συνεδρίασης 16/2017)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4354/2015 κεφάλαιο Β, άρθρο 20.
2. Τις διατάξεις της περ. 12 της υποπαραγράφου Γ1 της
παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 και
του άρθρου 176 του ν. 4261/2014.
4. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας (ΦΕΚ 984/2005).
5. Τις διατάξεις των άρθρων 17, 22, 34 του Κανονισμού
Διαχείρισης της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας.
6. Τις διατάξεις του ν. 1069/1980.
7. Την πρόβλεψη σχετικών πιστώσεων στον ψηφισθέντα προϋπολογισμό του έτους 2018 της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας.
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8. Την επιβεβλημένη και επιτακτική ανάγκη, λόγω της
ιδιαιτερότητας και εξαιρετικότητας των παρεχομένων
υπηρεσιών, για την 24ωρη λειτουργία των υπηρεσιών
της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και πρόσθετη υπερωριακή απογευματινή και νυχτερινή απασχόληση, καθώς και για εργασία
κατά τις Κυριακές, τις εξαιρέσιμες ημέρες και τη διάρκεια
της νύχτας, ώστε να διασφαλιστεί η συνεχής, τακτική,
εύρυθμη, ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία των
υπηρεσιών και των δικτύων της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας.
9. Την εισήγηση του Γενικού Διευθυντή και του Οικονομικού Διευθυντή έπειτα από διαλογική συζήτηση,
αποφασίζει ομόφωνα:
Την υπερωριακή απασχόληση προσωπικού και την
καθιέρωση εξαιρέσεων από την πενθήμερη εργασία
για την 24ωρη λειτουργία των υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.
Θήρας, για το έτος 2018, όπως παρακάτω :
α) Την νυκτερινή εργασία εργασίμων ημερών και ημερήσια και νυκτερινή εργασία κατά τις Κυριακές και τις
εξαιρέσιμες ημέρες, των υπαλλήλων που υπηρετούν
στην Τεχνική Υπηρεσία, προς συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού ωραρίου, για όλο το έτος 2018
για την απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων,
την πρόληψη πρόκλησης ζημιών, την προστασία της
δημόσιας υγείας, την άμεση αποκατάσταση διακοπών
και βλαβών και έτσι την αδιάκοπη παροχή υδροδότησης
και αποχέτευσης των δημοτών.
β) Την υπερωριακή νυκτερινή εργασία εργασίμων
ημερών και υπερωριακή ημερήσια και νυκτερινή εργασία κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες,
των υπαλλήλων που υπηρετούν στην Τεχνική Υπηρεσία, και μέχρι 96 ώρες το εξάμηνο για τον κάθε εργαζόμενο, για όλο το έτος 2018 για την απρόσκοπτη
λειτουργία των εγκαταστάσεων, την πρόληψη πρόκλησης ζημιών, την προστασία της δημόσιας υγείας, την
άμεση αποκατάσταση διακοπών και βλαβών και έτσι
την αδιάκοπη παροχή υδροδότησης και αποχέτευσης
των δημοτών.
γ) Την υπερωριακή απογευματινή εργασία εργασίμων
ημερών των υπαλλήλων που υπηρετούν στην Τεχνική
Υπηρεσία και μέχρι 120 ώρες το εξάμηνο για τον κάθε
εργαζόμενο, για όλο το έτος 2018 για την απρόσκοπτη
λειτουργία των εγκαταστάσεων, την πρόληψη πρόκλησης ζημιών, την προστασία της δημόσιας υγείας την
άμεση αποκατάσταση διακοπών και βλαβών και έτσι
την αδιάκοπη παροχή υδροδότησης και αποχέτευσης
των δημοτών.
δ) Την υπερωριακή απογευματινή εργασία εργασίμων
ημερών των υπαλλήλων που υπηρετούν στη Διοικητική
και Οικονομική Υπηρεσία, και μέχρι 120 ώρες το εξάμηνο
για τον κάθε εργαζόμενο, εντός του έτους 2018 για άμεσες και έγκαιρες αναβαθμίσεις και επικαιροποιήσεις των
ηλεκτρονικών συστημάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας, έκδοση
οικονομικών στοιχείων και συμπλήρωση και υποβολή
φορολογικών και οικονομικών δηλώσεων, για έκτακτους
ελέγχους παράνομων υδροδοτήσεων, τον περιορισμό
της λαθροϋδροληψίας και την αύξηση των εσόδων της
επιχείρησης, κυρίως κατά την περίοδο της άνοιξης και
του θέρους.

Τεύχος Β’ 1322/18.04.2018

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ε) Την υπερωριακή απογευματινή εργασία εργασίμων
ημερών του Γραμματέα Δ.Σ., και μέχρι 120 ώρες το εξάμηνο, εντός του έτους 2018, καθώς συνεδριάσεις του
Δ.Σ., η καθαρογραφή των αποφάσεων σε συμβατική
και ηλεκτρονική μορφή γίνονται κατά τις απογευματινές ώρες και μετά την παρέλευση του νομίμου ωραρίου.
Τα παραπάνω αναφερόμενα όρια αριθμού υπαλλήλων
και ωρών απασχόλησης είναι τα ανώτερα και δύναται να
πραγματοποιηθούν μόνο εφόσον το επιβάλουν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. Επιτρέπεται η εναλλάξ απασχόληση
των υπαλλήλων , με την προϋπόθεση ότι σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει η υπέρβαση του ανώτατου αριθμού
των ωρών ανά υπάλληλο.
Η αμοιβή του προσωπικού για την απασχόληση του κατά
τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες
αργίας θα είναι κάθε φορά η προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία ενώ για την απασχόληση του προσωπικού
κατά την ημέρα ανάπαυσης δεν θα καταβάλλεται αμοιβή και
θα χορηγείται ως ημέρα ανάπαυσης άλλη εργάσιμη ημέρα
της προσεχούς εβδομάδας καθοριζόμενη από την υπηρεσία.
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Η αρμοδιότητα της κατανομής των ανωτέρω ωρών
για τον Γραμματέα Δ.Σ. έχει ο Πρόεδρος του Δ.Σ., για
τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας ο Διευθυντής
της Τ. Υ., για δε τους υπαλλήλους της ΔΟΥ ο Διευθυντής
της ΔΟΥ.
Για την καταβολή των ανωτέρω σχετικών αποζημιώσεων δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
Για την δαπάνη των ανωτέρω σχετικών αποζημιώσεων έχει προβλεφθεί ποσό της τάξης των 55.000,00 €, η
οποία και θα βαρύνει τον Κ.Α. 60-00-02 «Αμοιβές Υπερωριακής Απασχόλησης» του Προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΘ
του έτους 2018.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Φηρά, 19 Δεκεμβρίου 2017
Ο Πρόεδρος
ΜΗΝΑΣ ΚΑΦΙΕΡΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία
αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε
με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Συνδρομητών. Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά
για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 Δημοσιευτέας Ύλης.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση,
με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι:
www.et.gr/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων ή Τεύχη ή Διάθεση ΦΕΚ ή Πώληση ή Συνδρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας δίδονται πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ).
Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν
τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.
EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστοσελίδα: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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