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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
30 Ιανουαρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ

Αρ. Φύλλου 201

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1

Έγκριση προπτυχιακού προγράμματος σπουδών
της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ε.Α.Π., με
τίτλο «Δημόσια Διοίκηση».

Αριθμ. 4220/Ζ1
(1)
Έγκριση προπτυχιακού προγράμματος σπουδών
της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ε.Α.Π., με
τίτλο «Δημόσια Διοίκηση».

2

Διάρκεια ισχύος δελτίων αιτούντων διεθνή προστασία.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

3

Ανώτατο όριο επιτρεπομένων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας, υπαλλήλων υπηρετούντων στο
Δήμο Καρπενησίου Νομού Ευρυτανίας, για το
έτος 2018.

4

Καθιέρωση ειδικότερου ωραρίου εργασίας για το
προσωπικό που υπηρετεί στον Ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου ΚορδελιούΕύοσμου Νομού Θεσσαλονίκης.

5

Καθιέρωση ειδικότερου ωραρίου εργασίας για το
προσωπικό που υπηρετεί σε ορισμένες υπηρεσίες
του Δήμου Νεάπολης-Συκεών Νομού Θεσσαλονίκης.

6

Καθιέρωση ειδικότερου ωραρίου εργασίας για το
προσωπικό που υπηρετεί στο Γραφείο Καθαριότητας και Φύλαξης Εσωτερικών Χώρων του Τμήματος Επιμέλειας και Φύλαξης Δημοτικών Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών
του Δήμου Καλαμαριάς Νομού Θεσσαλονίκης.

7

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων
του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Πολιτισμού , Αθλητισμού
Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 2 του άρθρου 2 και του άρθρου 10 του
ν. 2552/1997 (Α' 266), ως ισχύουν, σε συνδυασμό με αυτές της παραγράφου 10(γ) του άρθρου 83 και της παραγράφου 20 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 (Α'114),
β) των π.δ. 70/2015 (Α' 114) και 125/2016.
2. Την πρόταση της Κοσμητείας της Σχολής Κοινωνικών
Επιστημών του Ε.Α.Π. (αριθμ. 7η /18-07-2017 Συνεδρίαση) για τη λειτουργία νέου προπτυχιακού Προγράμματος
Σπουδών «Δημόσια Διοίκηση».
3. Το υπ' αριθ. πρωτ. ΤΕΚ: 3237/27.11.2017 (ΥΠ.Π.Ε.Θ.
207015/Ζ1/27-11-2017) έγγραφο του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, στο οποίο επισυνάπτεται απόσπασμα του Πρακτικού Συνεδρίασης της 9ης Οκτωβρίου
2017, κατά την οποία η Διοικούσα Επιτροπή του Ε.Α.Π.,
αποφάσισε ομόφωνα την ίδρυση του προπτυχιακού
προγράμματος σπουδών «Δημόσια Διοίκηση» (356η
Συνεδρίαση/9-10-2017 - θέμα 2ο).
4. Το γεγονός ότι δεν έχουν πληρωθεί οι προϋποθέσεις
για την αυτοδύναμη λειτουργία του Ε.Α.Π. και δεν έχει
ακόμη εκδοθεί η προβλεπόμενη στις διατάξεις της περ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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γ' της παραγράφου 10 του άρθρου 83 του ν. 4485/2017
υπουργική απόφαση περί ανασυγκρότησης της Δ.Ε. του
Ε.Α.Π..
5. Τη με αρ. πρωτ.Φ1/Α/11/3531/Β1/10-01-2018 εισήγηση του άρθρου 24 παρ. 5 εδ. ε' του ν. 4270/2014
(Α' 143), όπως ισχύει, του προϊσταμένου της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ.,
σύμφωνα με την οποία από την έκδοση της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού ή του ΠΔΕ του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ,ενώ
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Ιδρύματος η οποία
θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από ίδια έσοδα, τα οποία θα
προέλθουν από τη συμμετοχή των φοιτητών στις δαπάνες σπουδών τους, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε το προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών της
Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), με τίτλο «Δημόσια Διοίκηση»
(ΔΗΔ), που καθόρισε η Διοικούσα Επιτροπή του Ε.Α.Π.
στην 356η/09.10.2017 συνεδρίασή της. Στόχος του
προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει μαθήματα που
αφορούν τόσο τη θεωρία της δημόσιας διοίκησης και
πολιτικής, όσο και τη πρακτική εφαρμογή μεθόδων οργάνωσης και λειτουργίας του δημοσίου τομέα, είναι η
παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένων σπουδών στη
«Δημόσια Διοίκηση». Η φοίτηση στο Πρόγραμμα είναι
τετραετής, δικαίωμα δε συμμετοχής σ' αυτό έχουν όλοι
όσοι εμπίπτουν στα γενικά κριτήρια υποψηφιότητας για
σπουδές στο Ε.Α.Π. Για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται
η επιτυχής ολοκλήρωση των είκοσι τεσσάρων(24) Θεματικών Ενοτήτων του Προγράμματος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Τεύχος Β’ 201/30.01.2018

της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου “σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)” (L 180/29.6.2013), διατάξεις
για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και
άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
4. Του π.δ. 104/2012 (Α' 172) «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη», όπως ισχύει.
5. Του π.δ. 24/2015 (Α' 20), «Σύσταση και μετονομασία
Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας των Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Αντικαθίσταται η παρ. 1 της με αριθμ. πρωτ. οικ./
8097/25.5.2016 (Β'1542) απόφασης της Διευθύντριας της
Υπηρεσίας Ασύλου «Διάρκεια ισχύος δελτίων αιτούντων
διεθνή προστασία», ως ακολούθως:
«1. Tα δελτία με τα οποία εφοδιάζονται οι αιτούντες διεθνή προστασία, εφόσον έχει πραγματοποιηθεί πλήρης
καταγραφή της αίτησης διεθνούς προστασίας, σύμφωνα
με το άρθρο 36 παρ. 1(α) του ν. 4375/2016, θα έχουν
διάρκεια έξι (6) μηνών.»
2. Με την παρούσα καταργείται η παρ. 1 της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 14720/1.9.2017 (Β΄ 3370) απόφασης της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου.
3. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 11 Ιανουαρίου 2018

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2018

Ο Υπουργός

Η Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

Αριθμ. οικ.868
(2)
Διάρκεια ισχύος δελτίων αιτούντων διεθνή προστασία.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 41 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98), όπως
ισχύουν.
2. Του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες
διατάξεις».
3. Της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4375/2016 (Α' 51)
«Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής
Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης
σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή

Ι

Αριθμ. 84/1923
(3)
Ανώτατο όριο επιτρεπομένων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας, υπαλλήλων υπηρετούντων
στο Δήμο Καρπενησίου Νομού Ευρυτανίας, για
το έτος 2018.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 1, 6, 58 και 280 του ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87),
β) των άρθρων 2 και 3 της υποπαραγράφου Δ.9, της
παραγράφου Δ του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις- Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας
Χρηματοδότησης» (Α' 94),

Τεύχος Β’ 201/30.01.2018
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γ) της παραγράφου 2, περίπτωση θ του άρθρου 5
και της παραγράφου 2, περίπτωση β του άρθρου 7 του
ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α' 131),
δ) του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών
και άλλες διατάξεις» (Α' 47),
ε) του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την
επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α' 21),
στ) του άρθρου 8 παρ.4 υποπαρ. γ.γ. του π.δ/τος
138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας» (Α' 231),
ζ) της 27524/18.10.2015 απόφασης του Υπουργού
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί επιλογής των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (Β' 2364),
η) της 44466/17.12.2015 απόφασης - προκήρυξης
αριθ. 1ΣΑΔ/2015 για την επιλογή των Συντονιστών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του Υπουργού Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: 6ΕΡΚ465ΦΘΕΡΙΦ),
θ) της 13917/15.05.2017 απόφασης του Υπουργού
Εσωτερικών περί διορισμού του Νικολάου Ντίτορα του
Ευαγγέλου στη θέση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (Υ.Ο.Δ.Δ.
250).
2. Τα αριθμ. 18731/13.12.2017 και 274/04.01.2018 έγγραφα του Δήμου Καρπενησίου.
3. Τις ανάγκες του Δήμου Καρπενησίου για μετακίνηση
εκτός έδρας των δημοτικών υπαλλήλων (για τη διεκπεραίωση υποθέσεων του Δήμου εκτός έδρας, τη μεταφορά των απορριμμάτων ανακύκλωσης, τη συμμετοχή
υπαλλήλων σε σεμινάρια, κ.λπ.).
4. Το γεγονός ότι έχουν προβλεφθεί οι απαιτούμενες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του οικονομικού
έτους 2018 του Δήμου Καρπενησίου και έχει εγκριθεί
από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς
Ελλάδας, στους παρακάτω Κ.Α.Ε.: 10-6422 6.000,00 €,
15-6422 3.000,00 €, 20-6422 2.500,00 €, 25-6422 2.500,00 €,
30-6422 20.000,00 €, 35-6422 1.000,00 €, 40-6422
6.000,00 € και 70-6422 2.000,00 €, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ'
έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο Καρπενησίου, για το έτος
2018, σε εξήντα (60) ημέρες, για έκαστο εκ των υπηρετούντων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου, Ιδιωτικού
Δικαίου Αορίστου Χρόνου ή Ορισμένου Χρόνου υπαλλήλων του Δήμου Καρπενησίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λαμία, 11 Ιανουαρίου 2018
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
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Αριθ. πρωτ. 82228
(4)
Καθιέρωση ειδικότερου ωραρίου εργασίας για το
προσωπικό που υπηρετεί στον Ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Κορδελιού - Εύοσμου Νομού Θεσσαλονίκης.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 36 του ν. 3584/2007
β) του άρθρου 1 παρ. 6 του ν. 1157/1981 «Περί κυρώσεως της από 29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας,
περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδας εργασίας
των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες
των παρ. 1 και 2 του άρθρου 23 του ν. 1735/1987 και
γ) των άρθρων 6 παρ. 10 και 7 παρ. 1 του ν. 2503/1997
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας,
ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και
άλλες διατάξεις», καθώς και εκείνες του άρθρου 56
του ν. 42857/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 93/Α'/14.04.2014),
δ) την με αριθμό ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/27.6.2006 (ΦΕΚ
769/Β/27.6.2006) απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/11 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1659 Β/26-7-2011), ε) της αριθ.
48558/03.08.2009 Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για την ρύθμιση των όρων και συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας Δημοσίου
Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)
Α' Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών (ΦΕΚ 1632/Β/
06.08.2009), στ) του άρθρου 280 του ν. 3852/ 2010 «Νέα
αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και τις Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», ζ) του άρθρου
8 παρ. Ι του π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/τ. Α'/27.12.2010)
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης», η) των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4354/2015
(ΦΕΚ 47/Α') «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση,
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» και θ) την
αριθ. πρωτ. 14138/1505-2017 απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών στο με αριθ. ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26-05-2017,
αναφορικά με τον διορισμό του Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντίνου στη θέση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης.
2. Την αριθ. 257/31.05.2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορδελιού - Εύοσμου, αναφορικά με
την καθιέρωση ειδικότερου ωραρίου λειτουργίας, σε
24ωρη βάση, για όλες τις ημέρες της εβδομάδας, καθ'
όλο το έτος, για το προσωπικό που υπηρετεί στον Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας που διοικητικά
υπάγεται στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής - Εφαρμογής
Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας και Νέας Γενιάς
της Διεύθυνσης Παιδείας και Κοινωνικής Προστασίας
του Δήμου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή και
απρόσκοπτη λειτουργία της δομής του ξενώνα για λόγους προστασίας και ασφάλειας των φιλοξενούμενων
γυναικών και των παιδιών τους.
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3. Την αριθ. πρωτ. 67631/12.12.2017 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορδελιού - Εύοσμου, αναφορικά με την πρόσθετη δαπάνη που
προκαλείται από την εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης
στον προϋπολογισμό του Δήμου για το οικονομικό έτος
2018, ύψους 9.500,00 ευρώ όπου έχει εγγραφεί σχετική
πίστωση στους Κ.Α. 60.6041.01 και 60.6054.01, σύμφωνα
με την ανωτέρω βεβαίωση, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την καθιέρωση ειδικότερου ωραρίου λειτουργίας για το προσωπικό που υπηρετεί στην δομή του
Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας, η οποία
υπάγεται διοικητικά στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας
και Νέας Γενιάς της Διεύθυνσης Παιδείας και Κοινωνικής
Προστασίας του Δήμου Κορδελιού - Εύοσμου, σε 24ωρη
βάση, σε βάρδιες, για όλες τις ημέρες της εβδομάδας,
καθ' όλο το έτος, για την προστασία και ασφάλεια των
φιλοξενούμενων γυναικών και των παιδιών τους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 28 Δεκεμβρίου 2017
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Ι

Αριθμ. 79233
(5)
Καθιέρωση ειδικότερου ωραρίου εργασίας για
το προσωπικό που υπηρετεί σε ορισμένες υπηρεσίες του Δήμου Νεάπολης-Συκεών Νομού Θεσσαλονίκης.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 36 του ν. 3584/2007
β) του άρθρου 1 παρ. 6 του ν. 1157/1981 «Περί κυρώσεως της από 29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας, περί
καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδας εργασίας των
δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών
θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των παρ. 1
και 2 του άρθρου 23 του ν. 1735/1987 και γ) των άρθρων
6 παρ. 10 και 7 παρ. 1 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων
για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», καθώς
και εκείνες του άρθρου 56 του ν. 42857/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»
(ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014), δ) την με αριθμό ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/
οικ./1692/27.6.2006 (ΦΕΚ 769/Β/27.6.2006) απόφαση
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/11 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1659 Β/
26-7-2011), ε) της αριθ. 48558/03.08.2009 Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για την ρύθμιση των όρων
και συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση
εργασίας Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής
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Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών (ΦΕΚ 1632/Β/06.08.2009), στ) του άρθρου 280 του
ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και τις Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», ζ) του άρθρου 8 παρ. Ι του π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ
235/τ. Α'/27.12.2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης», η) των άρθρων 28 και
28Α του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 47/Α') «Εκδημοκρατισμός
της Διοίκησης - Καταπολέμηση γραφειοκρατίας και
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση αδικιών
και άλλες διατάξεις» και θ) την αριθ. πρωτ. 14138/1505-2017 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στο με
αριθ. ΦΕΚ 250/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./26-05-2017, αναφορικά με τον
διορισμό του Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντίνου στη θέση
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.
2. Την αριθ. 299/21.11.2017 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Νεάπολης - Συκεών, αναφορικά με την καθιέρωση ειδικότερου ωραρίου λειτουργίας, σε 24ωρη
βάση, για όλες τις ημέρες της εβδομάδας, καθ' όλο το
έτος, για το προσωπικό που υπηρετεί : α) στο Τμήμα
Μικροέργων, Συντηρήσεων και Πολιτικής Προστασίας
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, καθώς
και β) στο Τμήμα Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου, προκειμένου να εξασφαλιστεί
η ομαλή και απρόσκοπτη διεκπεραίωση των αρμοδιοτήτων που επιτελούν τα εν λόγω Τμήματα, κυρίως σε
έκτακτες καιρικές συνθήκες και φαινόμενα (χιονόπτωση,
παγετός, πλημμύρες, πυρκαγιές κ.λπ.) όταν οι συνθήκες
το απαιτούν.
3. Την αριθ. πρωτ. 49983/22.12.2017 βεβαίωση της
οικονομικής υπηρεσίας - Γραφείου Προϋπολογισμού
και Οικονομικής Πληροφόρησης του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, αναφορικά με την πρόσθετη δαπάνη που
προκαλείται από την εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης
στον προϋπολογισμό του Δήμου για το οικονομικό έτος
2017, ύψους 2.300,00 ευρώ όπου έχει εγγραφεί σχετική
πίστωση στους Κ.Α. 20.6012.01, 25.6012.01, 30.6012.01,
35.6012.01, 20.6022.01, 30.6022.01, 35.6022.01 και
45.6022.01 και 10/6052.01 αλλά και για τα επόμενα έτη,
όπως ρητά αναφέρεται όπου προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους, κατ' εκτίμηση, 16.000,00 ευρώ, σύμφωνα
με την ανωτέρω βεβαίωση, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την καθιέρωση ειδικότερου ωραρίου λειτουργίας, για τις κάτωθι υπηρεσίες του Δήμου Νεάπολης
- Συκεών, ως ακολούθως :
Α. Τμήμα Μικροέργων, Συντηρήσεων και Πολιτικής
Προστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου.
Καθιέρωση 24ωρης καθημερινής απασχόλησης του
παρακάτω προσωπικού που απασχολείται στο τμήμα
αυτό καθ' όλες τις ημέρες της εβδομάδας, όλο το έτος
(δηλαδή Κυριακές και αργίες), σε τρεις (3) βάρδιες, εφαρμοζόμενο όταν αυτό επιβάλλεται για την αντιμετώπιση
έκτακτων αναγκών, όπως προαναφέρθηκαν παραπάνω,
ως εξής:
• Πρώτη βάρδια : 07:00 -15:00
• Δεύτερη βάρδια: 15:00-23:00
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• Τρίτη βάρδια: 23:00-07:00
Οι εργαζόμενοι ανά ειδικότητα και αριθμό που μπορούν να απασχοληθούν κατά τα ανωτέρω είναι :
α/α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

1

Π.Ε. ΓΕΩΠΟΝΩΝ

1

2

Τ.Ε. ΤΕΧΝ. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

3

Τ.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

4

Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

2

5

Δ.Ε. ΤΕΧΝΙΤΩΝ

5

6

Δ.Ε. ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

2

7

Δ.Ε. ΧΕΙΡ. ΜΗΧΑΝ. ΕΡΓΩΝ

1

8

Δ.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

2

9

Δ.Ε. ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ

1

10

Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ

1

11

Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

1

12

Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ

3

Β. Τμήμα Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου.
Καθιέρωση 24ωρης καθημερινής απασχόλησης του
παρακάτω προσωπικού που απασχολείται, στο τμήμα
αυτό καθ' όλες τις ημέρες τις εβδομάδας, όλο το έτος
(δηλαδή Κυριακές και αργίες), σε τρεις (3) βάρδιες, εφαρμοζόμενο όταν αυτό επιβάλλεται για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών, όπως προαναφέρθηκαν παραπάνω,
ως εξής:
• Πρώτη βάρδια : 07:00 -15:00
• Δεύτερη βάρδια: 15:00-23:00
• Τρίτη βάρδια: 23:00-07:00
Οι εργαζόμενοι ανά ειδικότητα και αριθμό που μπορούν να απασχοληθούν κατά τα ανωτέρω είναι :
α/α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

1

Π.Ε. ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ

1

2

Τ.Ε. ΤΕΧΝ. ΓΕΩΠΟΝΩΝ

1

3

Δ.Ε. ΔΕΝΔΡ/ΡΩΝ

10

4

Δ.Ε. ΦΥΛΑΚΩΝ

1

5

Δ.Ε. ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ

1

6

Δ.Ε ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΗΠΩΝ

1

7

Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ

2

8

Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ

1

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 28 Δεκεμβρίου 2017
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
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Αριθμ. 80420
(6)
Καθιέρωση ειδικότερου ωραρίου εργασίας για
το προσωπικό που υπηρετεί στο Γραφείο Καθαριότητας και Φύλαξης Εσωτερικών Χώρων του
Τμήματος Επιμέλειας και Φύλαξης Δημοτικών
Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Διοικητικών
Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμαριάς Νομού Θεσσαλονίκης.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 36 του ν. 3584/2007
β) του άρθρου 1 παρ. 6 του ν. 1157/1981 «Περί κυρώσεως της από 29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας, περί
καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδας εργασίας των
δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών
θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των παρ. 1
και 2 του άρθρου 23 του ν. 1735/1987 και γ) των άρθρων
6 παρ. 10 και 7 παρ. 1 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων
για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», καθώς
και εκείνες του άρθρου 56 του ν. 42857/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»
(ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014), δ) την με αριθμό ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/
οικ./1692/27.6.2006 (ΦΕΚ 769/Β/27.6.2006) απόφαση
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/11 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1659 Β/
26-7-2011), ε) της αριθ. 48558/03.08.2009 Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για την ρύθμιση των όρων
και συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ.
αυτών (ΦΕΚ 1632/Β/06.08.2009), στ) του άρθρου 280
του ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και τις Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης», ζ) του άρθρου 8 παρ. Ι του π.δ. 142/2010
(ΦΕΚ 235/τ.Α'/27.12.2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης», η) των άρθρων
28 και 28Α του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 47/Α') «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση γραφειοκρατίας
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» και θ) την αριθ. πρωτ. 14138/
15-05-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στο
με αριθ. ΦΕΚ 250/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./26-05-2017, αναφορικά με
τον διορισμό του Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντίνου στη
θέση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας- Θράκης.
2. Την αριθ. 505/12.11.2012 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Καλαμαριάς, όπως δημοσιεύτηκε με την
αριθ. πρωτ. 103941/2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (ΦΕΚ 75/Β'/18.01.2013), αναφορικά με την καθιέρωση ωραρίου λειτουργίας, καθώς και λειτουργίας τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για το προσωπικό των
Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμαριάς.
3. Την αριθ. 514/15.11.2017 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Καλαμαριάς, αναφορικά με την καθιέρω-
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ση ειδικότερου ωραρίου λειτουργίας για το προσωπικό
που υπηρετεί Γραφείο Καθαριότητας και Φύλαξης Εσωτερικών Χώρων του Τμήματος Επιμέλειας και Φύλαξης
Δημοτικών Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Διοικητικών
Υπηρεσιών του Δήμου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η
ομαλή και απρόσκοπτη διεκπεραίωση των αρμοδιοτήτων που επιτελεί το εν λόγω Τμήμα.
4. Την από 30.11.2017 βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας - λογιστηρίου του Δήμου Καλαμαριάς, αναφορικά
με το γεγονός ότι δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη από
την εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης στον προϋπολογισμό του Δήμου για το οικονομικό έτος 2017, όπου
έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στους Κ.Α. 10/6011.011,
10/6021.011 και 10/6051.01 και 10/6052.01, αλλά και για
τα επόμενα έτη, όπως ρητά αναφέρεται και στην αριθ.
514/15.11.2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Καλαμαριάς, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την καθιέρωση ειδικότερου ωραρίου λειτουργίας για το προσωπικό που υπηρετεί στο Γραφείο
Καθαριότητας και Φύλαξης Εσωτερικών Χώρων του
Τμήματος Επιμέλειας και Φύλαξης Δημοτικών Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του
Δήμου Καλαμαριάς, από Δευτέρα έως Παρασκευή, σε
βάρδιες, ως ακολούθως :
α' βάρδια : 06:00-14: 00
β' βάρδια: 10:00-18:00
Η κατανομή του προσωπικού θα γίνεται σε βάρδιες
και οι λοιπές λεπτομέρειες απασχόλησής τους, θα ρυθμίζονται από τον εκάστοτε Προϊστάμενο του Τμήματος,
σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Κατά τα λοιπά
ισχύει η αριθ. πρωτ. 103941/2012 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ 75/Β'/18.01.2013), αναφορικά με το
ωράριο λειτουργίας για το προσωπικό των υπηρεσιών
του Δήμου Καλαμαριάς.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 12 Δεκεμβρίου 2017
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Ι

Αριθμ. αποφ. 1/2018
(7)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων
του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού
Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
«Η ΜΗΚΩΝΗ»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του ν. 3852/
2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης.
2. Τις διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 48 του
ν. 3584/2007.
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3. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 3584/2007.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του ν. 4261/2014.
5. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 4354/
2015.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ
176/Α/2015).
7. Τις έκτακτες και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες
καθώς και τις ανάγκες εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου αναφορικά με α) την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου που πραγματοποιούνται πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας, β) το σχεδιασμό και υλοποίηση
προγραμμάτων που σχετίζονται με το Πολιτισμό, την
Παιδεία και την Τέχνη όπως εκθέσεις εικαστικών τεχνών,
παραστάσεων και άλλων σχετικών εκδηλώσεων.
8. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την
ως άνω απασχόληση θα αντιμετωπισθεί από τον Κ.Α.Ε.
15-6012.001.
9. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 4/8-01-2018 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας περί εγγραφής πιστώσεων για τη
δαπάνη αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας.
10. Τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ του Ν.Π.Δ.Δ Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων « Η ΜΗΚΩΝΗ».
11. Τις κατηγορίες και τους κλάδους των υπηρετούντων υπαλλήλων, αποφασίζουμε:
Την καθιέρωση μηνιαίας υπερωριακής εργασίας με
αμοιβή, από τη δημοσίευση της παρούσας, για το έτος
2018 και έως είκοσι (20) ώρες ανά μήνα και ανά υπάλληλο ως εξής:
Α) Για την τήρηση των πρακτικών, των συνεδριάσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» ενός (1)
υπαλλήλου του Νομικού Προσώπου, του κλάδου ΤΕ9
Βρεφονηπιοκομίας.
Β) Για το σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων που
σχετίζονται με το Πολιτισμό την Παιδεία και την Τέχνη όπως
εκθέσεις εικαστικών τεχνών, θεατρικών και μουσικών παραστάσεων, παρουσιάσεις βιβλίων και γενικότερων εκδηλώσεων που διοργανώνονται ή συνδιοργανώνονται από
το Νομικό Πρόσωπο« Η ΜΗΚΩΝΗ» ενός (1) υπαλλήλου
κλάδου ΠΕ Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
Οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης αφορούν απογευματινή εργασία έως την 22η ώρα. Το σύνολο των ωρών
καθορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά εξάμηνο
ανά υπάλληλο.
Η δαπάνη που προκαλείται για την αποζημίωση πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας του ανωτέρω
προσωπικού θα καλυφθεί από τις κάτωθι αντίστοιχες
εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού οικ.
έτους 2018: Κ.Α: 15.6012.001 πίστωση ποσού 3.500 €
για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες
ημέρες, νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κιάτο, 8 Ιανουαρίου 2018
Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΡΚΟΣ
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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
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