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Δήμο Παύλου Μελά και μετονομασία σε Ε.Ε.Ε.ΕΚ.
Παύλου Μελά.
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Ρύθμιση θεμάτων εφαρμογής των διατάξεων της
παρ. 1.δ. του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010.

3

Αύξηση ωραρίου εργασίας υπαλλήλου Δήμου Ιωαννιτών.
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Αύξηση ωραρίου εργασίας υπαλλήλου Δήμου Ιωαννιτών.
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Αύξηση ωραρίου εργασίας υπαλλήλου Δήμου Ιωαννιτών.
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Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 223/2015 απόφασης
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής σχετικά με
χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Άνω Λιούμη Αιγάλεω,
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Τροποποίηση διαπιστωτικής πράξης αυτοδίκαιης
μεταφοράς κενών οργανικών θέσεων της Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑΣ) Βοηθών Νοσηλευτών
του ν. 3475/2006, στο ΔΙΕΚ που αποτελεί παράρτημα του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου «Βαρδάκειο και Πρώιο» του ν. 4186/2013.

8

Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου Ν.Π.Δ.Δ. Β΄ εξαμήνου 2017.

9

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κορινθίων Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ του έτους 2017.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 115805 /Δ3
(1)
Μεταφορά έδρας του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ΙΝΑΑ Πεύκων στο
Δήμο Παύλου Μελά και μετονομασία σε Ε.Ε.Ε.ΕΚ.
Παύλου Μελά.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1) της περ. ζ΄, της παρ. 7 του άρθρου 34, του

Αρ. Φύλλου 2490

ν. 3699/2008 (Α΄ 199) όπως τροποποιήθηκε με τη παράγραφο 7 του άρθρου 11 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/τ.Α΄/
15.2.2017), «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της
Ελλάδας και άλλες διατάξεις»,
2) τις διατάξεις του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).
3) τις διατάξεις του π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181/τ.Α΄/
29.8.2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
4) του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/22.9.2015) «Ανασύσταση [...] και μετονομασία του [...] του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, [...]»,
5) του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/5.11.2016) με θέμα:
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών»,
6) την με αριθμ. πρωτ. 14677/20.6.2017 εισήγηση του
Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Π.Ε. και Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας,
7) το με αριθμ. πρωτ. 27779/31.5.2017 έγγραφο του
Δήμου Παύλου Μελά με την συνημμένη σε αυτό με
αριθμ. 280/17 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Παύλου Μελά, η οποία περιλαμβάνει βεβαίωση του όμορου Δήμου ερί παραχώρησης κατάλληλου
κτιρίου για τη στέγαση της ΣΜΕΑΕ και βεβαίωση της
διεύθυνσης οικονομικών υπηρεσιών περί κάλυψης των
λειτουργικών εξόδων της ΣΜΕΑ,
8) το με αριθμ. πρωτ. 3522/7.9.2016 έγγραφο του
Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, [η 89813/
Γ6/03-09-2004 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1400/τ.Β/2004) και η 96005/
Γ6/05-09-2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1856/τ.Β/2007)],
9) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 115732/
B1/7.7.2017 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών, αποφασίζουμε:
Τη μεταφορά έδρας του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ΙΝΑΑ Πεύκων της
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης
Π.Ε και Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας από το Δήμο Πεύκων
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στο Δήμο Παύλου Μελά και μετονομασία σε Ε.Ε.Ε.ΕΚ.
Παύλου Μελά.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 7 Ioυλίου 2017
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. ΕΑΠ2003118ΕΞ2017
(2)
Ρύθμιση θεμάτων εφαρμογής των διατάξεων της
παρ. 1.δ. του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Μέρους Ε΄ του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ
26/Α΄/2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.»
όπως συμπληρώθηκε και ισχύει από τις όμοιες του
ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015).
2. Τις διατάξεις των παρ. 1.δ. και 1.ε. του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65/Α΄/6.5.2010) «Μέτρα για
την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής
οικονομίας από τα κράτη μέλη της Ζώνης του ευρώ και
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
3. Την απόφαση αριθμ. 2/37345/0004 (ΦΕΚ 784/Β΄/
2010) «Απογραφή προσωπικού του Δημοσίου, των
Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και σύσταση
της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής» των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δεύτερου «Σύστημα
Βαθμολογικών Προαγωγών και Μισθολογικής Εξέλιξης των υπαλλήλων του Κράτους των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού και άλλων
φορέων του Δημόσιου Τομέα και συναφείς διατάξεις»
του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/2011) «Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο εργασιακή
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 20122015».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ
222/Α΄/2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα
Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016».
6. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28.6.2014)
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και
ειδικότερα των άρθρων 171, 173, 174, 175.
7. Τις διατάξεις του π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178/Α΄/
29.8.2014) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών».
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8. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ5/2015 (ΦΕΚ 204/Β΄/
27.1.2015) απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση
θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/23.9.2015)
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
10. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ29/2015 (ΦΕΚ 2168/
Β΄/9.10.2015) απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών
Γεώργιο Χουλιαράκη».
11. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του άρθρου 7 του
ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄/16.12.2015) «Μισθολογικές
ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και
δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου
(Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των
Δ.Ε.Κ.Ο. του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και
άλλες μισθολογικές διατάξεις».
12. Τις διατάξεις π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/2016)
«Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης,
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
13. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/5.11.2016)
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
14. Την ανάγκη επέκτασης πληρωμής των πάσης φύσεως αποδοχών ή πρόσθετων αμοιβών ή αποζημιώσεων
ή με οποιαδήποτε άλλη ονομασία απολαβών φυσικών
προσώπων της παρ. 1.β. του άρθρου δεύτερου του
ν. 3845/2010 στο σύνολο των φορέων που αναφέρονται σε αυτήν.
15. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τα θέματα εφαρμογής των διατάξεων της
παρ. 1.δ. του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010 ως εξής:
1. Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μετά τη διαπίστωση ότι υπόχρεοι Φορείς δεν
προβαίνουν στην απογραφή του προσωπικού τους στο
Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου,
εισηγείται στον Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης:
α) Την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης των
Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, καθώς και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, για
αναστολή επιχορήγησης ή απόδοσης πόρων ή οποιασδήποτε μορφής ενίσχυσης των υπόχρεων Φορέων από
τον Κρατικό προϋπολογισμό.
β) Την αναστολή εγκρίσεων πρόσληψης προσωπικού
με συμβάσεις μίσθωσης έργου και ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου στην περίπτωση των ΟΤΑ.
2. Η Ενιαία Αρχή Πληρωμής (ΕΑΠ), μετά τη διαπίστωση
ότι υπόχρεοι Φορείς δεν καταβάλουν τις πάσης φύσεως
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αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές του προσωπικού τους
μέσω του συστήματος πληρωμών της ΕΑΠ, εισηγείται
στον Υπουργό Οικονομικών:
α) Την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης των
Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, καθώς και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, για
αναστολή επιχορήγησης ή απόδοσης πόρων ή οποιασδήποτε μορφής ενίσχυσης των υπόχρεων Φορέων από
τον Κρατικό προϋπολογισμό και ειδικά για τους Ο.Τ.Α.
την παρακράτηση μέρους ή του συνόλου του ποσού
που δικαιούνται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους
(ΚΑΠ-επιχορηγήσεις).
β) Την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης των
Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, καθώς και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού για
αναστολή καταβολής των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των ΔΕΚΟ, των Ν.Π.Δ.Δ. και των
Ν.Π.Ι.Δ. του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 και την αυτοδίκαιη παύση της θητείας των εκτελεστικών μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Την αναφορά στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές σχετικά με την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται
στις διατάξεις του εδαφίου i της παρ. 1.δ. του άρθρου
δεύτερου του ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65/Α΄/2010).
Η απόφαση αυτή, η οποία ισχύει από τη δημοσίευσή
της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Ioυλίου 2017
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
I

(3)
Αύξηση ωραρίου εργασίας υπαλλήλου Δήμου
Ιωαννιτών.
Με την αριθμ. 737/20.12.2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννιτών Ν. Ιωαννίνων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8
του ν. 4368/2016, τροποποιείται η σύμβαση της υπαλλήλου Γιαννούλας Μπόμπολη του Σπυρίδωνα (αριθμ. πρωτ.
αίτησης 47117/6676/18.7.2016), του ανωτέρω Δήμου, με
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, ΥΕ
Εργατών - Καθαρίστριες Σχολικών Κτιρίων, με αύξηση
του ωραρίου εργασίας της από δύο (2) ώρες σε οκτώ
(8) ώρες, ήτοι σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαίως, με αντίστοιχη αύξηση των αποδοχών της, για τους λόγους που
έχουν διατυπωθεί στην ανωτέρω απόφαση. Η ανωτέρω
υπάλληλος μετά την αύξηση των ωρών εργασίας της θα
εργάζεται στο 3ο Νηπιαγωγείο Μαρμάρων, στο 7ο Νηπιαγωγείο, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 6ου
Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων και σε δημοτικά κτίρια,
ώστε να συμπληρώνεται ο ανωτέρω χρόνος απασχόλησης της εβδομαδιαίως.
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(Αριθμ. απόφ. του Τμήματος Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοίκησης της Aποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας περί ελέγχου νομιμότητας
της ανωτέρω απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Ιωαννιτών:
67059/18.5.2017).
(Αριθμ. βεβ. της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
ανωτέρω Δήμου για την πρόβλεψη της προκαλούμενης
δαπάνης: 29307/6029/17.5.2017).
(Αριθμ. βεβ. της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του
Δήμου Ιωαννιτών περί μη υπηρέτησης ήδη υπαλλήλων
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου της ίδιας ειδικότητας: ΔΥ/20.1.2017).
(Αριθμ. απόφ. Aποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας: οικ.92708/5.7.2017).
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
Ι

(4)
Αύξηση ωραρίου εργασίας υπαλλήλου Δήμου
Ιωαννιτών.
Με την αριθμ. 114/23.2.2017 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Ιωαννιτών Ν. Ιωαννίνων, η οποία εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του
ν. 4368/2016, τροποποιείται η σύμβαση της υπαλλήλου
Λαμπρινής Τσόλκα του Δημητρίου (αριθμ. πρωτ. αίτησης 77286/11170/21.11.2016), του ανωτέρω Δήμου, με
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, ΥΕ
Εργατών - Καθαρίστριες Σχολικών Κτιρίων, με αύξηση
του ωραρίου εργασίας της από δύο και μισή (2,5) ώρες
σε τρεις (3) ώρες, ήτοι δέκα πέντε (15) ώρες εβδομαδιαίως, με αντίστοιχη αύξηση των αποδοχών της, για τους
λόγους που έχουν διατυπωθεί στην ανωτέρω απόφαση. Η ανωτέρω υπάλληλος μετά την αύξηση των ωρών
εργασίας της θα εργάζεται στο 1ο Δημοτικό Σχολείο
Μαρμάρων και στο 1ο Νηπιαγωγείο Μαρμάρων, ώστε
να συμπληρώνεται ο ανωτέρω χρόνος απασχόλησής της
εβδομαδιαίως.
(Αριθμ. απόφ. του Τμήματος Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοίκησης της Aποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας περί ελέγχου νομιμότητας
της ανωτέρω απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Ιωαννιτών:
67067/18.5.2017).
(Αριθμ. βεβ. της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
ανωτέρω Δήμου για την πρόβλεψη της προκαλούμενης
δαπάνης: 9195/1811/22.2.2017).
(Αριθμ. βεβ. της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του
Δήμου Ιωαννιτών περί μη υπηρέτησης ήδη υπαλλήλων
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου της ίδιας ειδικότητας: ΔΥ/20.1.2017).
(Αριθμ. απόφ. Aποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας: οικ.92718/5.7.2017).
O Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

25368

(5)
Αύξηση ωραρίου εργασίας υπαλλήλου Δήμου
Ιωαννιτών.
Με την αριθμ. 38/23.1.2017 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Ιωαννιτών Ν. Ιωαννίνων, η οποία εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του
ν. 4368/2016, τροποποιείται η σύμβαση της υπαλλήλου
Αικατερίνης Τσιούρη του Σωτηρίου (αριθμ. πρωτ. αίτησης
75781/10985/15.11.2016), του ανωτέρω Δήμου, με σχέση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, ΥΕ Εργατών - Καθαρίστριες Σχολικών Κτιρίων, με αύξηση του ωραρίου εργασίας της από δύο (2) ώρες σε οκτώ (8) ώρες, ήτοι
σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαίως, με αντίστοιχη αύξηση
των αποδοχών της, για τους λόγους που έχουν διατυπωθεί
στην ανωτέρω απόφαση. Η ανωτέρω υπάλληλος μετά την
αύξηση των ωρών εργασίας της θα εργάζεται στο 1ο Νηπιαγωγείο Κατσικάς, στο 1ο Νηπιαγωγείο Ανατολής, στο
31ο Νηπιαγωγείο (Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Δορούτης) και σε δημοτικά κτίρια, ώστε να συμπληρώνεται ο ανωτέρω χρόνος απασχόλησής της εβδομαδιαίως.
(Αριθμ. απόφ. του Τμήματος Προσωπικού της Διεύθνσης Διοίκησης της Aποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας περί ελέγχου νομιμότητας
της ανωτέρω απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Ιωαννιτών:
67063/18.5.2017).
(Αριθμ. βεβ. της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
ανωτέρω Δήμου για την πρόβλεψη της προκαλούμενης
δαπάνης: 2159/430/26.1.2017).
(Αριθμ. βεβ. της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του
Δήμου Ιωαννιτών περί μη υπηρέτησης ήδη υπαλλήλων
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου της ίδιας ειδικότητας: ΔΥ/20.1.2017).
(Αριθμ. απόφ. Aποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας: οικ.92699/5.7.2017).
O Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 229/2017
(6)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 223/2015 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής σχετικά με χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Άνω Λιούμη
Αιγάλεω, ημέρα Δευτέρα, του Δήμου Αιγάλεω
(Β΄ Πειραιά).
ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
(συνεδρίαση 21η/29.6.2017 θέμα 17ο)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του π.δ. 145/2010 «Οργανισμός της
Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238/τ.Α΄/2010), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 109290/39629/23.12.2016
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απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
(ΦΕΚ 4251/τ.Β΄/29.12.2016) και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ
118/τ.Β΄/15.5.2014) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις».
4. Τα άρθρα 83, 84 και 85 του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/
τ.Β΄/23.12.2014) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την με αριθμ. 17/2016 απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 357/τ.Β΄/17.2.2016) με θέμα
«Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών
Περιφέρειας Αττικής».
6. Την υπ’ αριθμ. 223/2015 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 1687/τ.Β΄/13.8.2015).
7. Την υπ’ αριθμ. 4/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγάλεω.
8. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2590/24.2.2017 έγγραφο του
υπαλλήλου της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας
Αττικής.
9. Το με αριθμ. πρωτ. 26438/17/449070/3.3.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, Τμήμα Τροχαίας Αιγάλεω Αττικής.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη στον προϋπολογισμό της
Περιφέρειας Αττικής, αποφασίζει:
Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 223/2015 απόφασής
του σχετικά με τη χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς Άνω
Λιούμη Αιγάλεω, του Δήμου Αιγάλεω (Β΄ Πειραιά), ημέρα
Δευτέρα, ως εξής:
Η λαϊκή αγορά Άνω Λιούμη Αιγάλεω, ημέρα Δευτέρα, της
Β΄ Πειραιά, να λειτουργεί εκ περιτροπής ανά εξάμηνο ως εξής:
α) οδός Καζαντζάκη καθώς και είκοσι (20) μέτρα στην
οδό Μητρ. Ηλ. Αντωνίου από την οδό Καζαντζάκη προς
την οδό Πολυδεύκους, από 1.6 έως 30.11 κάθε έτους και
β) οδός Εδέσσης στο ρεύμα καθόδου από την οδό
Φλωρίνης έως την οδό Ηρακλείτου, από 1.12 έως 31.5
κάθε έτους.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ
Ι

Αριθμ. 6841
(7)
Τροποποίηση διαπιστωτικής πράξης αυτοδίκαιης μεταφοράς κενών οργανικών θέσεων της
Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑΣ) Βοηθών Νοσηλευτών του ν. 3475/2006, στο ΔΙΕΚ που αποτελεί παράρτημα του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου
«Βαρδάκειο και Πρώιο» του ν. 4186/2013.
Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ
«ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ»
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ
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81/τ.Α΄/4.4.2005) όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 8, παράγραφος 1, του ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129/τ.Α΄/
3.8.2010).
2. Το π.δ. 85/1989 «Σύσταση Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής στο Γενικό Νοσοκομείο
Σύρου και έγκριση του Οργανισμού αυτής» (ΦΕΚ 38/
τ.Α΄/7.2.1989), στο άρθρο 11 του οποίου αναφέρονται
οι συνιστώμενες οργανικές θέσεις της σχολής: τέσσερις
(4) θέσεις ΠΕ14 Εκπαιδευτικών, πέντε (5) θέσεις ΠΕ17
Εκπαιδευτικών, πέντε (5) θέσεις ΠΕ18 Εκπαιδευτικών και
μία (1) θέση TE Επιμελητών.
3. Την με αριθμ. Υ7β/οικ.4289/14.11.2000 κοινή
υπουργική απόφαση «Μετατροπή των Μέσων Τεχνικών
Επαγγελματικών Νοσηλευτικών Σχολών σε TEE Α΄ κύκλου Βοηθών Νοσηλευτών» (ΦΕΚ 1492/τ.Β΄/7.12.2000).
4. Το ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146/τ.Α΄/13.7.2006) «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
5. Την με αριθμ. Υ7β/γ.π.οικ.49151/12.4.2007 κοινή
υπουργική απόφαση «Μετατροπή των TEE Α΄ κύκλου
Βοηθών Νοσηλευτών σε Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ)»
6. Την με αριθμ. Υ7β/Γ.Π. 8438/2.7.2009 απόφαση του
Υφυπουργού Υγείας «περί επαναλειτουργίας της ΕΠΑ.Σ
Βοηθών Νοσηλευτών του Γ.Ν. Σύρου».
7. Την με αριθμ. 9297/21.9.2012 διαπιστωτική πράξη
του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου «Βαρδάκειο και Πρώιο» «Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης
κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με
σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Επαγγελματικής
Σχολής (ΕΠΑΣ)», κατ’ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου
33 του ν. 4024/2011» (ΦΕΚ 2682/τ.Β΄/3.10.2012).
8. Την με αριθμ. Υ7β/ΓΠ.21168/18.4.2013 κοινή υπουργική απόφαση «Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού των ΕΠΑΣ Βοηθών
Νοσηλευτών Νοσοκομείων της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και
Αιγαίου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1α του
άρθρου 33 του ν. 4024/2011, όπως ισχύει» (ΦΕΚ 1030/
τ.Β΄/25.4.2013), με την οποία καταργήθηκαν δύο (2) οργανικές θέσεις κατηγορίας και κλάδου ΠΕ14 Εκπαιδευτικών, τρεις (3) οργανικές θέσεις κατηγορίας και κλάδου
ΠΕ17 Εκπαιδευτικών δύο (2) οργανικές θέσεις κατηγορίας και κλάδου ΠΕ18 Εκπαιδευτικών και μία (1) οργανική
θέση κατηγορίας και κλάδου TE Επιμελητών.
9. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ
193/τ.Α΄/17.9.2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Την με αριθμ. Γ4α/ΓΠ.24571/8.7.2015 απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού (ΦΕΚ 1553/23.7.2015
τ.Β΄) «τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Γ4α/
Γ.Π.12972/2015 (ΦΕΚ 1038/3.7.2015 τ.Β΄), Ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ)
Υπουργείου Υγείας».
11. Την με αριθμ. πρωτ. Α2β/Γ.Π. 48586/18.7.2016
κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, (ΦΕΚ 402/26.7.2016 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.)
«περί ορισμού Διοικήτριας στο Γ.Ν. Σύρου «Βαρδάκειο
και Πρώιο».
12. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του
ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλο-
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γικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78/τ.Α΄/26.4.2016), η οποία αντικατέστησε το
άρθρο 58 του ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/τ.Α΄/24.12.2014).
13. Την με αριθμ. πρωτ. 8614/27.9.2016 διαπιστωτική πράξη, που δημοσιεύθηκε στο με αριθμ. ΦΕΚ 3290/
τ.Β΄/13.10.2016.
14. Τα με αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π. οικ.12710/17.2.2017
και Γ4α/Γ.Π.31781/21.6.2017 έγγραφα της Γενικής Δ/νσης
Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου
Υγείας, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την με αριθμ. πρωτ. 8614/27.9.2016
διαπιστωτική πράξη της Διοικήτριας του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου «Βαρδάκειο και Πρώιο» που δημοσιεύθηκε στο με αριθμ. ΦΕΚ 3290/τ.Β΄/13.10.2016, περί
αυτοδίκαιης μεταφοράς των κενών οργανικών θέσεων
της Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑΣ) Βοηθών Νοσηλευτών του ν. 3475/2006, στο ΔΙΕΚ Βοηθών Νοσηλευτικής
Τραυματολογίας, που αποτελεί παράρτημα του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου «Βαρδάκειο και Πρώιο» του
ν. 4186/2013, ως εξής:
ΚΛΑΔΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΚΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΠΕ 14
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

2

0

2

ΠΕ18
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

3

0

3

ΣΥΝΟΛΟ
5
0
5
Η ισχύς των ανωτέρω ανατρέχει στις 15.9.2015 όπως
ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ερμούπολη, 6 Ιουλίου 2017
Η Διοικήτρια
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ
Ι

Αριθμ. Φ.26/969/2017
(8)
Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου Ν.Π.Δ.Δ. Β΄ εξαμήνου 2017.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143/28.6.2014) «Αρχές
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις».
β) Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176).
γ) Το π.δ. 113/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ) Το π.δ. 269/1988 «Οργανισμός Λειτουργίας Λ.Τ.Ζ.».
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ε) Τις περί Λιμ. Ταμείων κείμενες διατάξεις β.δ. 14/
19.1.1939 τ.Α΄, 24.
2. Την αριθμ. πρωτ. 2814.4.2/08/24.1.2017 απόφαση
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Έγκριση
Προϋπολογισμού του Λ.Τ. Ζακύνθου οικ. έτους 2017».
3. Την αριθμ. 75/4.7.2017 απόφαση Λιμενικής Επιτροπής
Ζακύνθου του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου, αποφασίζει:
1. Την έγκριση πραγματοποίησης, απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή, μέχρι εξακόσιες (600) ώρες,
για πέντε (5) τακτικούς υπαλλήλους που υπηρετούν στο Λιμενικό Ταμείο Ζακύνθου, από τη δημοσίευση της παρούσης
μέχρι και 31.12.2017, προς αντιμετώπιση εποχικών, εκτάκτων
και πάγιων αναγκών έτους 2017 και ειδικότερα προς:
- Επίβλεψη των πάσης φύσεως παρεμβάσεων που
εκτελεί το Λ.Τ. Ζακύνθου στη ζώνη αρμοδιότητάς του.
- Άμεση αποκατάσταση των βλαβών που προκύπτουν
στα δίκτυα ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης καθώς και των
λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων αρμοδιότητας του Λ.Τ.
Ζακύνθου στην παραλιακή ζώνη.
- Έλεγχος και καταγραφή των παραχωρούμενων χώρων στη χερσαία ζώνη λιμένος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, μικροπωλητών υπαίθριου εμπορίου κ.λπ..
- Έγκαιρη διεκπεραίωση των πάσης φύσεως λογιστικών - οικονομικών υποχρεώσεων του Λ.Τ. Ζακύνθου.
- Ο αριθμός του προσωπικού που θα απασχολείται
υπερωριακά κάθε φορά, καθώς και ο αριθμός των ωρών,
θα εξαρτηθεί από τις πραγματικές υπηρεσιακές ανάγκες
και θα καθοριστεί με απόφαση του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου. Το ωράριο υπερωριακής απασχόλησης ορίζεται από τη λήξη του ημερήσιου ωραρίου
έως 21:00 μ.μ. καθημερινά, εκτός Σαββάτου, Κυριακής
και αργιών. Υπεύθυνος για τον έλεγχο πραγματοποίησής
τους ορίζεται ο Πρόεδρος του Λ.Τ. Ζακύνθου. Οι ώρες
υπερωριακής απασχόλησης δεν δύναται να υπερβαίνουν
τις εκατόν είκοσι (120) το εξάμηνο, ανά υπάλληλο.
2. Η προκαλούμενη δαπάνη που θα προκύψει από την
ανωτέρω αιτία ύψους 2.500,00 €, θα καλυφθεί από τις
εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΚΑ 0261 «Αποζημίωση
για υπερωριακή εργασία» του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού του Λ.Τ. Ζακύνθου οικ. Έτους 2017.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Ζάκυνθος, 10 Ιουλίου 2017
Ο Πρόεδρος
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΒΑΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 12
(9)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κορινθίων Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ του έτους 2017.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις των άρθρου 48 , πργ. 2 και 3 ν. 3584/2007.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄).
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4. Την αριθμ. 2/2015/ΔΕΠ/5.1.2016 του Γ.Λ.Κ «Παροχή
Οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β του ν. 4354/2015 (ΑΔΑ:ΨΑΕΦΗ-Π07).
5. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κορινθίων.
6. Την υπ’ αριθμ. 3/2016 (ΑΔΑ: 7Δ1ΣΟΞΛΜ-ΗΩΜ) απόφαση του Προέδρου του Δ.Λ.Τ. Κορινθίων για Ορισμό
Πρακτικογράφου.
7. Την αναγκαιότητα εκτέλεσης εργασιών πέραν του
κανονικού ωραρίου από την υπάλληλο του Δ.Λ.Τ. Κορινθίων, κατηγορίας Δ.Ε Διοικητικού - Λογιστικού για τις
κάτωθι εποχικού και εκτάκτου χαρακτήρα Υπηρεσιακές
ανάγκες του Λιμενικού Ταμείου και ειδικότερα:
• Τον έλεγχο εκτελουμένων έργων στους Λιμένες αρμοδιότητας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.
• Τον έλεγχο της γεφυροπλάστιγγας του λιμένος Κορίνθου.
• Την εφαρμογή ηλεκτρονικού προγράμματος για την
βεβαίωση και την διαδικασία είσπραξης βεβαιωμένων
προστίμων ΚΟΚ Λιμένος Κορίνθου μέσω ΚΕΠΥΟ.
• Την τήρηση των νέων ηλεκτρονικών εφαρμογών
προγραμμάτων «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» Την καταμέτρηση σκαφών
Λιμένων και Λιμενικών καταφυγίων αρμοδιότητος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και καθώς και τον έλεγχο ορθής
απόδοσης ανωτέρω λιμενικών τελών.
• Την καταμέτρηση επιβατών των Κ/Ζ κατά την Θερινή περίοδο.
8. Την αναγκαιότητα τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ/Σ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Κορινθίων εκτός ωραρίου εργασίας.
9. Ότι η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις των Κ.Α: 10-6012.001 του προϋπολογισμού του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κορινθίων οικονομικού
έτους 2017. Η δαπάνη για τις εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ
θα καλυφθεί από τον ΚΑ 10-6051.001
Η συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των
1.124,00 €, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2017 την υπερωριακή απασχόληση 240 (διακοσίων σαράντα) ωρών
συνολικά για τις εργασίες που αναφέρονται στα υπ’ αριθμ.
7 και 8 του προοιμίου για δύο υπαλλήλους του Δημοτικού
Λιμενικού Ταμείου Κορινθίων κατηγορίας Δ.Ε Διοικητικού
Λογιστικού, με την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση για την κάλυψη των προμνημονευόμενων υπηρεσιακών αναγκών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κορινθίων.
2. Η Υπερωριακή απασχόληση για την τήρηση των
πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου θα πραγματοποιείται απογευματινή ώρα
και αναλόγως του αριθμού των κατά μήνα συνεδριάσεων
του συλλογικού οργάνου.
3. Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του υπαλλήλου, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες του
Ν.Π. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
της πραγματικής παροχής της πρόσθετης απασχόλησης,
ο οποίος και θα βεβαιώνει την πραγματοποίηση της, ορίζεται ο Πρόεδρος του Ν.Π..
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κόρινθος, 7 Ιουλίου 2017
Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ

25372

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο
το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
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

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: 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

*02024901907170008*

