
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός αποδοχών του προσωπικού που 
προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου για τις παιδικές εξοχές - κατασκηνώσεις του 
Κρατικού Προγράμματος έτους 2018, η λειτουρ-
γία των οποίων έχει ανατεθεί σε Δήμους.

2 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας καθ΄ υπέρβα-
ση του υποχρεωτικού ωραρίου καθώς και εργασί-
ας προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρί-
ου για τακτικούς υπαλλήλους Δημοσίου Δικαίου 
του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Νο-
μού Ξάνθης, για το β΄ εξάμηνο, έτους 2018.

3 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, 
κατά τις απογευματινές ώρες του έτους 2018 για 
το προσωπικό που υπηρετεί στο Τμήμα Εμπορί-
ου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. 
Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου.

4 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας - απασχόλησης 
(απογευματινής) με αμοιβή, για τριάντα υπαλλή-
λους (30) υπαλλήλους της ΔΑΟΚ-ΚΙΛΚΙΣ της Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για το Β’ εξάμηνο 
του έτους 2018.

5 Συμπλήρωση της 688/2017 απόφασης του Δη-
μάρχου Δάφνης - Υμηττού.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ.35490/Δ1/12465 (1)
  Καθορισμός αποδοχών του προσωπικού που 

προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου για τις παιδικές εξοχές - κατασκηνώσεις 

του Κρατικού Προγράμματος έτους 2018, η λει-

τουργία των οποίων έχει ανατεθεί σε Δήμους.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 19 παρ. 2 του ν. 1876/1990 (ΦΕΚ Α΄ 90) 

«Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες δι-
ατάξεις».

β) του άρθρου 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ Α΄ 232), όπως 
συμπληρώθηκαν με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 
Α΄ 57).

γ)  του άρθρου 19, παρ. 4-6, του ν. 2646/1998 (ΦΕΚ Α' 
236), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 57 του 
ν. 4520/2018 (ΦΕΚ Α΄ 30).

δ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005(ΦΕΚ Α/98) «Κώδι-
κας Νομοθεσίας Κυβέρνησης και κυβερνητικά όργανα».

ε) του άρθρου 94 παρ.3β  περ. 10 ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Δ/νσης πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/5-11-2016) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

3. Το π.δ. 134/2017 (ΦΕΚ 68/Α΄/6-11-2017) «Οργανι-
σμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης»

4. Το π.δ. 141/2017 (ΦΕΚ Α΄ 180) «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Εσωτερικών».

5. Το π.δ. 142/2017 (ΦΕΚ Α΄ 181) «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Οικονομικών».

6. Την με αριθ. πρωτ. Υ29/8-10-2015 (ΦΕΚ Β΄ 2168) από-
φαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη»,

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
προκαλείται εφάπαξ δαπάνη κατά το τρέχον οικονομικό 
έτος, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιορισθεί 
επακριβώς, λόγω της ιδιαίτερης φύσης λειτουργίας των 
Κατασκηνώσεων. Εκτιμάται πάντως ότι δεν θα υπερβεί 
το ποσό των 3.410.000,00 ευρώ περίπου. Η ανωτέρω 
δαπάνη στην οποία περιλαμβάνεται η μισθοδοσία του 
προσωπικού και πάσης φύσεως λειτουργικές δαπάνες των 
κατασκηνώσεων, θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πι-
στώσεις στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης οικο-
νομικού έτους 2018 (Ειδ.Φ.33 -220 ΚΑΕ 2292) με τις οποίες 
εν συνεχεία θα επιχορηγηθούν οι οικείοι Δήμοι οι οποίοι 
θα λειτουργήσουν κατά το τρέχον έτος τις κατασκηνώσεις.

8. Τις αριθ. 15628/2786/13-3-2018 και 16500/2968/
16-3-2018 αποφάσεις της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχεί-
ρισης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για τη δέσμευση της σχετικής 
πίστωσης που καταχωρήθηκαν με α.α. 22404 και 28224, 
αντίστοιχα, στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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της ΥΔΕ στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ:72ΙΙ465Θ1Ω-ΥΩΛ και 
6ΚΗΔ465Θ1Ω-8Τ6 αντίστοιχα).

9. Την αριθ. Δ11/οικ.26652/784/10-5-2018 (ΦΕΚ Β' 
1870) (ΑΔΑ:6ΤΒΛ465Θ1Ω-8Τ6) κοινή υπουργική από-
φαση με θέμα Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας 
Παιδικών Εξοχών - Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προ-
γράμματος σε Δήμους.

10. Την αριθ. 31419/Δ1/10917/6-6-2018 (ΑΔΑ: Ω3Ρ-
0465Θ1Ω-ΦΛ6) κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 
2272/15-6-2018) με θέμα: «Καθορισμός αναγκών εποχι-
κού προσωπικού παιδικών εξοχών - κατασκηνώσεων του 
Κρατικού Προγράμματος έτους 2018», αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό για το έτος 2018 των μηνιαίων απο-
δοχών του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου που προσλαμβάνεται στις παιδικές εξοχές και 
κατασκηνώσεις των οποίων η λειτουργία έχει ανατεθεί 
σε Δήμους, ως ακολούθως:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΙΣΘΟΣ
1. Συντονιστής 611 ευρώ
2. Επιμελητής 586,08 ευρώ
3. Ομαδάρχης 586,08 ευρώ
4. Ιατρός 824 ευρώ
5. Νοσοκόμος 606 ευρώ
6. Γυμναστής 586,08 ευρώ
7. Ειδικός συνεργάτης Ψυχαγωγίας 
και χειροτεχνίας 586,08 ευρώ

8. Διαχειριστής 586,08 ευρώ
9. Β. Διαχειριστής 586,08 ευρώ
10. Αποθηκάριος 586,08 ευρώ
11. Μάγειρας 843 ευρώ
12. Β. Μάγειρα 615 ευρώ
13. Ναυαγοσώστης 606 ευρώ

Τυχόν χορηγούμενες σε είδος παροχές (τροφής, κα-
τοικίας κλπ.) δεν αφαιρούνται από τις αποδοχές που 
καθορίζονται πιο πάνω.

Στους εργαζόμενους που βρίσκονται σε κατάσταση 
ετοιμότητας χορηγείται προσαύξηση στους παραπάνω 
μισθούς σε ποσοστό 5%.

Η ισχύς της απόφασης να αρχίζει από την ημερομηνία 
έναρξης της κατασκηνωτικής περιόδου έτους 2018.

Η αριθμ. Δ9/27679/8577/27-6-2017 (ΦΕΚ 2311/Β΄/
7-7-2017) όμοια κοινή υπουργική απόφαση καταργείται. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2018
Οι Υπουργοί

    Εργασίας, Κοινωνικής 
    Ασφάλισης και Κοινωνικής
Εσωτερικών    Αλληλεγγύης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ    ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

   Αριθμ. απόφ. 837 (2)
 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας καθ΄ υπέρβα-
ση του υποχρεωτικού ωραρίου καθώς και εργασί-
ας προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρί-
ου για τακτικούς υπαλλήλους Δημοσίου Δικαίου 
του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Νο-
μού Ξάνθης, για το β΄ εξάμηνο, έτους 2018.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 3463/2006 «Κύ-

ρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» σε συνδυα-
σμό με το άρθρο 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 
τ. Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 36, 48, 49 και 176 του 
ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημο-
τικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20, 34 και 35 του 
ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 τ.Α΄/16-12-2015) «Διαχείριση 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθ-
μίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων».

4. Την με αριθμό 2/1015ΔΕΠ/05-01-2016 Εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομικών, «Παροχή οδηγιών για 
την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του 
ν. 4354/2015 (176/Α') «Μισθολογικές ρυθμίσεις των 
υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης (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 κεφ. Α' του 
ν. 3429/2005 (Α' 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις».

5. Τον Ο.Ε.Υ. του Συνδέσμου (ΦΕΚ 3217 τ.Β΄/14-09-2017) 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Την απόφαση (ΦΕΚ 393/Β΄/24.3.2000) περί καθορι-
σμού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του Συνδέ-
σμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης.

7. Το γεγονός ότι απαιτείται πρόσθετη και υπερωριακή 
απασχόληση από τους υπαλλήλους του Συνδέσμου Δια-
χείρισης Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης, πέραν των ωρών της 
υποχρεωτικής απασχόλησής τους, καθώς και η παροχή 
εργασίας προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου 
για υπηρεσίες που λειτουργούν όλες τις ημέρες είτε σε 
δωδεκάωρη είτε σε εικοσιτετράωρη βάση καθώς και τις 
Κυριακές και αργίες, προκειμένου να αντιμετωπισθούν 
οι παρακάτω ανάγκες του Συνδέσμου:

- Για την αποκομιδή των απορριμμάτων κατά την αντι-
μετώπιση έκτακτων αναγκών αποκομιδής (αυξημένος 
όγκος απορριμμάτων, αποκομιδή παραλιών κατά τη 
θερινή περίοδο).

- Για την αντιμετώπιση πυρκαγιών και έκτακτων και-
ρικών φαινομένων στο χώρο του ΧΥΤΑ, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε υπερωριακή εργασία καθ’ υπέρβαση 
του υποχρεωτικού ωραρίου καθώς και προς συμπλή-
ρωση του υποχρεωτικού ωραρίου για το τακτικό προ-
σωπικό δημοσίου δικαίου του Συνδέσμου Διαχείρισης 
Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης, για την αντιμετώπιση των 
εκτάκτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών του 
Συνδέσμου, για το β΄ εξάμηνο του έτους 2018 ως εξής:
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Αριθμός υπαλλήλων

Ώρες υπερωριακής
απογευματινής 
εργασίας πέραν 

της υποχρεωτικής 
και μέχρι 22η ώρα

Ώρες για εργασία Κυριακών και 
εξαιρέσιμων πέραν της 

υποχρεωτικής (υπηρεσίες 
12ώρης ή 24ώρης λειτουργίας)

Ώρες εργασίας προς συμπλήρωση 
της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής 

(υπηρεσίες 12ώρης ή 24ωρης 
λειτουργίας)

Τμήμα Διαχείρισης Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων
Δύο (2) υπάλληλοι 
Μόνιμοι Κλάδου 
ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ

60 ώρες το 
εξάμηνο έκαστος 60 ώρες το εξάμηνο έκαστος 120 ώρες το εξάμηνο έκαστος

Ένας (1) υπάλληλος 
Μόνιμος Κλάδου 
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

60 ώρες 
το εξάμηνο 60 ώρες το εξάμηνο 120 ώρες το εξάμηνο

Τμήμα Καθαριότητας
Έξι (6) υπάλληλοι 
Μόνιμοι Κλάδου 
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

100 ώρες 
το εξάμηνο 100 ώρες το εξάμηνο 200 ώρες το εξάμηνο

Τμήμα Μηχανολογικού εξοπλισμού
Ένας (1) υπάλληλος 
Μόνιμος Κλάδου 
ΤΕ Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών

60 ώρες 
το εξάμηνο 60 ώρες το εξάμηνο

Τρείς (3) υπάλληλοι 
Μόνιμοι Κλάδου 
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

90 ώρες 
το εξάμηνο 90 ώρες το εξάμηνο 180 ώρες το εξάμηνο

Ο αριθμός των υπαλλήλων και των ωρών καθορίζεται μέσα στα όρια των πιστώσεων του προϋπολογισμού του 
Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης, του οικονομικού έτους 2018 και η δαπάνη που θα προκληθεί 
θα βαρύνει τους παρακάτω κωδικούς:

20.6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και λοιπές πρόσθετες παροχές 2.000,00 €

30.6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και λοιπές πρόσθετες παροχές 2.000,00 €

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
και λήγει στις 30.12.2018.

Η  απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Ξάνθη, 21 Μαΐου 2018

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου

ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥ

Ι

    Αριθμ. ΔΑ. οικ. 868 (3)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, 

κατά τις απογευματινές ώρες του έτους 2018 για 

το προσωπικό που υπηρετεί στο Τμήμα Εμπορί-

ου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. 

Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου του 159, 186 και 282 παρ. 

1 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη-
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 140/2010 «Οργανισμός Περι-
φέρειας Ηπείρου (ΦΕΚ 233/τ.Α΄/27-12-2010 ) και την υπ' 

αριθμ. πρωτ.: 202855/27-12-2016 (ΑΔΑ: 62Ν3ΟΡ1Γ-ΓΤΔ) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας που αφορά 
την «Τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου»(Φ.Ε.Κ. 4400/τ.Β΄/30-12-2016)

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ .7 του ν. 2738/1999
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 

(ΦΕΚ 176/τ.Α/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυ-
πηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφω-
νίας δημοσιονομικών στόχων και διαθρωτικών με-
ταρρυθμίσεων».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 «Μείωση ορίων υπερω-
ριακής απασχόλησης» του ν .3833/2010 «Προστασία της 
εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώ-
πιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/τ.Α/2010).
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6. Τον αυξημένο όγκο εργασίας και την ανάγκη απα-
σχόλησης πέραν του κανονικού ωραρίου κατά τις απο-
γευματινές ώρες, υπαλλήλων του τμήματος Εμπορίου 
και Τουρισμού της Διευθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Άρτας 
της Περιφέρειας Ηπείρου καθόσον επιβάλλεται από τη 
φύση του αντικειμένου. Αναλυτικότερα την κινητοποί-
ηση εκτάκτως και αυτοδικαίως καθώς το Τμήμα Εμπο-
ρίου και Τουρισμού δέχεται υπηρεσιακώς αναφορές για 
ενεργοποίηση από άλλα ελεγκτικά όργανα, π.χ. από την 
Αστυνομία, από καταγγελίες πολιτών ή από πρωτόκολ-
λα συνεργασίας που έχουν συναφθεί με άλλους φορείς 
όπως Ε.Φ.Ε.Τ., Χημική Υπηρεσία κ.λπ. και σε συνεργασία 
με την Ελληνική Αστυνομία, τις Υπηρεσίες του Υπουργεί-
ων Οικονομικών, ΥΠΕΕ (πρώην ΣΔΟΕ) και Γενικό Χημείο 
του Κράτους και μεικτά κλιμάκια με υπαλλήλους άλλων 
Υπηρεσιών, όπως γεωπόνους, κτηνιάτρους, ελεγκτές 
υγείας, πολιτικούς μηχανικούς κ.α., για πραγματοποίηση 
ελέγχων σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές. Πολλά 
καταστήματα ή αγορές λειτουργούν απογευματινές / 
βραδινές ώρες, όπως μπαρ, κέντρα διασκέδασης, χώροι 
συγκέντρωσης πλήθους και συναυλίες, εκδηλώσεις, εθνι-
κές και θρησκευτικές εορτές, εστιατόρια-ταβέρνες και 
λοιπά παρόμοια καταστήματα, στα οποία διενεργούνται 
δειγματοληψίες τροφίμων και ποτών που αφορούν στη 
δημόσια υγεία με την αποστολή των εν λόγω δειγμάτων 
στις αρμόδιες Υπηρεσίες χημικής ανάλυσης, ελέγχων σε 
εφαρμογή και της ΥΑ 91354/2017 «Κωδικοποίηση Κανό-
νων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής 
Υπηρεσιών», όπου και επιβάλλονται τα ανάλογα πρό-
στιμα, ελέγχων τήρησης των απαιτούμενων εγγράφων 
διακίνησης και διάθεσης προϊόντων και φορολογικών 
στοιχείων με την επιβολή προστίμων και αποστολή στις 
Δ.Ο.Υ. των Εκθέσεων Ελέγχου.

7. Την πραγματοποίηση προγραμματισμένων ή έκτα-
κτων ελέγχων Μέτρων και Σταθμών σε πρατήρια καυ-
σίμων και εμπορικά καταστήματα που κάνουν χρήση 
μετρικών κανόνων και ζυγών και που λειτουργούν πέραν 
των εργασίμων ωρών της Υπηρεσίας ανάλογα με το αντι-
κείμενο τους, (π.χ έλεγχοι ορθότητας αντλιών καυσίμων 
ύστερα από καταγγελία πολίτη σε πρατήρια καυσίμων 
που σύμφωνα με το εγκεκριμένο από την Υπηρεσία 
πρόγραμμα λειτουργίας δραστηριοποιούνται σε ωράριο 
πέρα του Υπηρεσιακού, ήτοι απογευματινές ώρες). Τους 
ελέγχους διακίνησης εμπορευμάτων και προϊόντων σε 
απομακρυσμένους χώρους του Νομού, π.χ. διακίνηση 
καυσόξυλων, υγρών καυσίμων κ.α., έλεγχους παραγωγής 
αγροτικών προϊόντων και κτηνοτροφικών εγκαταστάσε-
ων, καθώς και έλεγχους πλανόδιου εμπορίου και παρα-
εμπορίου από τα κλιμάκια Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε, οι οποίοι πολλές 
φορές απαιτούνται εκ των περιστάσεων να διενεργού-
νται καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής απασχόλησης 
δηλαδή απογεύματα.

8. Το γεγονός ότι κατά τους καλοκαιρινούς μήνες προ-
κύπτει ανάγκη πρόσθετης εργασίας για τον καλύτερο 
έλεγχο συγκεκριμένων περιοχών του Νομού και ιδιαι-
τέρως των ορεινών λόγω εποχικής αύξησης των εμπο-
ρικών δραστηριοτήτων (αυξημένο πλανόδιο εμπόριο, 
επανεκκίνηση λειτουργίας εστιατόριων-ταβερνών-κα-
φέ-μπαρ, αυξημένη κίνηση καταστημάτων που πραγ-

ματοποιούν εμπόριο-παροχή υπηρεσιών ή διακίνηση 
αγαθών, πρατηρίων καυσίμων κτλ).

9. Το γεγονός ότι τα απαραίτητα αυτοκόλλητα σήματα για 
την διενέργεια περιοδικού ελέγχου Μέτρων και Σταθμών 
έτους 2018 ελήφθησαν από το αρμόδιο Υπουργείο Οικο-
νομίας και Ανάπτυξης στις 07-03-2018 και όχι στην αρχή 
της χρονιάς δημιουργώντας εκτάκτως μεγαλύτερο φόρτο 
εργασίας κατά τους εναπομείναντες μήνες του έτους 2018.

10. Το γεγονός ότι στο Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού 
υπηρετεί ο Τμηματάρχης και ένας μόνο Υπάλληλος, ο δε 
Τμηματάρχης σύμφωνα με σχετικό από το 2014 έγγραφο 
Διευθυντή Υπηρεσίας πέραν των κυρίων καθηκόντων 
του ασκεί και παράλληλα καθήκοντα / αρμοδιότητες σε 
άλλο Τμήμα της Διεύθυνσης λόγω Υπηρεσιακών ανα-
γκών και του περιορισμένου αριθμού υπαλλήλων της 
Διεύθυνσης.

11. Τις κατά καιρούς αναθέσεις παραλλήλων καθη-
κόντων και αρμοδιοτήτων, με έγγραφα του Διευθυντή 
της Υπηρεσίας σε λοιπούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης 
Ανάπτυξης, για την εύρυθμη αντιμετώπιση εποχικών και 
εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών του Τμήματος Εμπορί-
ου και Τουρισμού.

12. Το γεγονός ότι για την υπερωριακή απασχόληση 
έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον προϋπολο-
γισμό οικονομικού έτους 2018, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας 
του τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης 
Ανάπτυξης Π.Ε. Άρτας κατά τις απογευματινές ώρες με 
αμοιβή, για το υπόλοιπο του έτους 2018, όπως παρα-
κάτω:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ 
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ 
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ/ΩΡΕΣ

ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ 
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ 
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΣΕ 
ΕΥΡΩ

Π.Ε.ΑΡΤΑΣ 04/480 3000,00€

Σε κάθε περίπτωση, οι ώρες απογευματινής απασχό-
λησης ανά υπάλληλο δεν θα υπερβαίνουν τις εκατόν 
είκοσι (120) ανά εξάμηνο. Η δαπάνη, που προκαλείται και 
που ανέρχεται στο ποσό των #3000,00€# θα βαρύνει τον 
ΕΦ 072 ΚΑΕ 0511 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου που αφορά στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας. 
Στη συνέχεια θα εκδοθεί απόφαση συγκρότησης συνερ-
γείου υπερωριακής απασχόλησης, στην οποία θα ανα-
φέρονται ονομαστικά οι συμμετέχοντες υπάλληλοι, το 
αντικείμενο απασχόλησης, το χρονικό διάστημα, καθώς 
και οι κατά μήνα ώρες απασχόλησης για τον καθένα. Για 
την υπερωριακή εργασία θα τηρείται ξεχωριστό δελτίο 
παρουσίας των υπαλλήλων, στο οποίο θα αναγράφεται 
η ώρα έναρξης και η ώρα αποχώρησης. Ο Διευθυντής 
Ανάπτυξης Π.Ε. Άρτας θα βεβαιώνει την υπερωριακή 
απασχόληση των υπαλλήλων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Άρτα, 19 Ιουνίου 2018

Ο Περιφερειάρχης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
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   Αριθμ.: 14306 (4)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας - απασχό-

λησης (απογευματινής ) με αμοιβή, για τριάντα 

υπαλλήλους (30) υπαλλήλους της ΔΑΟΚ-ΚΙΛΚΙΣ 

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για το 

Β’ εξάμηνο του έτους 2018.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 159 και 242 του ν. 3852/ 

2010 (ΦΕΚ 87/Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυ-
τοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρό-
γραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του ν. 2738/1999 
σε συνδυασμό με την παρ. 1 εδ. Α του άρθρου 282 του 
ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλι-
κράτης».

3. Τις διατάξεις του π.δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-12-2010) 
«Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ’ αριθ. 81320 και 
77909/01-12-2016 Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης 
(ΦΕΚ 4302/Β’/30-12-2016)

4. Την αριθμ. 9752/3-6-2014 απόφαση του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με την οποία ανακηρύχθη-
καν ο Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες Π.Ε. και 
οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Π.Κ.Μ. για την περίοδο 
1-9-2014 έως 31-8-2019

5. Την αριθμ. ΓΠΚΜ οικ. 82/10-01-2017 απόφαση του 
Περιφερειάρχη ΚΜ «Τοποθέτηση Προϊσταμένων και 
Αναπληρωτών Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»

6. Τη υπ’ αριθ. 395265(6956)/27-09-2016 απόφαση της 
ΠΚΜ «Ορισμός Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής 
Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»

7. Την με αριθμ. οικ. 30110(385)/2017(ΦΕΚ 390/Β’/
10-02-2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Κ.Μ. «Με-
ταβίβαση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και παροχή 
εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και 
άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους 
Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα και 
στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Τμημάτων 
και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» 
όπως ισχύει.

8. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 176 του ν. 4261/ 
2014 (ΦΕΚ 107/Α΄) με τις οποίες τροποποιούνται οι όμοι-
ες της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/
Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθ-
μολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ-
μογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 
στρατηγικής 2012-2015» και από την ημέρα έναρξης 
ισχύος της εν λόγω διάταξης (5-5-14) και εφεξής, είναι 
πλέον δυνατή η καταβολή αμοιβής υπερωριακής απα-
σχόλησης και στους Προϊσταμένους Διεύθυνσης

9. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/Α΄/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμε-
νων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγου-

σες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομι-
κών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»

10. Την υπ’ αριθμ. 38819/29-05-2015 (ΦΕΚ 1084/Β’/
09-06-2015) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης «Καθιέρω-
ση ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση, καθώς κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες υπαλλήλων των υπη-
ρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει

11. Τις διατάξεις της εγκυκλίου με υπ’ αριθ. 2/31029/
ΔΕΠ/6-5-2016 (ΑΔΑ:ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) του Υπουργείου Οικο-
νομικών (Γ.Λ.Κ.) «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των 
διατάξεων του κεφ. Β΄ του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄)»

12. Την αρ. 2/1757/0026/10-01-2017 απόφαση του 
Αν. Υπ. Οικονομικών «Καθορισμός δικαιολογητικών για 
την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερι-
νή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασία» (ΦΕΚ 
17/Β’/2017)

13. Τις έκτακτες ανάγκες της Διεύθυνσης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κιλκίς για την δι-
εκπεραίωση λόγω προθεσμιών για την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης για ένταξη στα κοινοτικά και λοιπά προ-
γράμματα του ΥΠΑΑΤ, καθώς και εργασιών που προκύ-
πτουν από αυτές και είναι απαραίτητο να γίνουν.

14. Το γεγονός ότι, για την αντιμετώπιση των παραπά-
νω υπηρεσιακών αναγκών, οι υπάλληλοι θα απασχολη-
θούν πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας

15. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης δα-
πάνης εκτιμάται στο ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων 
(18.000,00) ευρώ και θα αντιμετωπιστεί από πιστώσεις 
που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό της Π.Ε-
Κιλκίς της Π.Κ.Μ.

16. Την με Α/Α 2688 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, 
με αριθμ. πρωτ. Οικ. 297249(2264) (ΑΔΑ: Ω0ΕΧ7ΛΛ-Ω9Κ), 
με την οποία εγκρίθηκε η Δέσμευση πίστωσης συνολι-
κού ύψους δεκαοκτώ χιλιάδων ευρώ (18.000,00 €) από 
τον προϋπολογισμό της Π.Ε. Κιλκίς της Π.Κ.Μ σε βάρος 
της πίστωσης του ΚΑΕ 03.721.0511.01 του οικονομικού 
έτους 2018 ( Αριθμός Βεβαίωσης ΥΔΕ 2575 Βιβλίο Εγκρί-
σεων και Εντολών Πληρωμής).

17. Τo με αριθμό 38/ 23 Μαΐου 2018 έγγραφο που ανα-
φέρεται στην έγκριση υπερωριών 2018 από το γραφείο 
του εκτελεστικού γραμματέα, αποφασίζουμε:

1. Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας - απασχόλη-
σης με αμοιβή, κατά τις απογευματινές ώρες και μέχρι την 
22η ώρα, για τριάντα (30) υπαλλήλους της ΔΑΟΚ-Κιλκίς της 
Π.Κ.Μ, που θα απασχοληθούν πέραν του κανονικού ωρα-
ρίου, για το δεύτερο εξάμηνο του 2018 και από την δημο-
σίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Ορίζουμε ότι οι ώρες υπερωριακής εργασίας - απα-
σχόλησης (απογευματινής), δεν θα ξεπεράσουν τις 120 
το εξάμηνο για κάθε υπάλληλο.

3. Για την ΔΑΟΚ ΠΕ Κιλκίς θα εκδοθούν αποφάσεις συ-
γκρότησης συνεργείου υπερωριακής εργασίας - απα-
σχόλησης στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά οι 
συμμετέχοντες υπάλληλοι, ο κλάδος, ο βαθμός και το 
μισθολογικό κλιμάκιο στο οποίο βρίσκονται κατά την 
προσφορά της υπερωριακής εργασίας, το αντικείμενο 
της εργασίας - απασχόλησης, το χρονικό διάστημα και 
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οι ώρες εργασίας - απασχόλησης για τον καθένα κατά 
μήνα.

4. Για την υπερωριακή εργασία - απασχόληση θα τη-
ρείται ξεχωριστό δελτίο παρουσίας των υπαλλήλων, 
στο οποίο θα αναγράφεται η ώρα έναρξης και η ώρα 
αποχώρησης.

5. Ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας θα βεβαιώνει την 
υπερωριακή εργασία - απασχόληση των υπαλλήλων και 
το υπερωριακά παρασχεθέν έργο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Κιλκίς, 18 Ιουνίου 2018

Με εντολή Περιφερειάρχη
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής ΠΜΚ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΥ

Ι

     Αριθμ. απόφ.: 334 (5)
Συμπλήρωση της 688/2017 απόφασης του Δη-

μάρχου Δάφνης - Υμηττού. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 του ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδι-
οίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμ-
μα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 3463/2006 
(ΦΕΚ 114/Α΄/08.06.2006), «Κύρωση του Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 48 παρ. 2 και 3 του και 176 του 
ν. 3584/2007(ΦΕΚ 143/Α΄/28.06.2007), «Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 20 του ν. 4354/2015 
(ΦΕΚ 176/Α΄/16.12.2015), «Διαχείριση των μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσι-
ονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», 
σε συνδυασμό με το αριθμ. πρωτ 2/1015 /ΔΕΠ/5-1-2016 
έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών: «Παροχή οδηγι-
ών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ 
του ν. 4354/2015 (176/Α’) - Μισθολογικές ρυθμίσεις των 
υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύ-
τερου βαθμού, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., καθώς και των 
Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314) και άλλες 
μισθολογικές διατάξεις.»

5. Τις διατάξεις του άρθρου 102 παρ. 2 του ν. 4461/2017 
(ΦΕΚ 38/Α΄/28.03.2017), «Μεταρρύθμιση της Διοικητι-
κής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα 
Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοση-
μάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του 
ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις.»

6. Το αριθμ. οικ. 2/40112 /ΔΕΠ/26.05.2017 έγγρα-
φο του Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή οδηγιών» 
εφαρμογής διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 102 του 
ν. 4461/2017 (Α' 38)

7. Τηv αριθμ. 4/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου (αριθ. 7106/6849/22-2-2012 εγκριτική τoυ Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής) που εκ-
δόθηκε κατ' εφαρμογή τωv ισχυουσών διατάξεων, καθι-
έρωσης, μεταξύ άλλων υπηρεσιών, 24ωρης λειτουργίας 
σε τρεις βάρδιες όλες τις ημέρες του μήνα της υπηρεσίας 
καθαριότητας του Δήμου (ΦΕΚ 702/Β΄/12-3-2012).

8. Την αριθμ. 688/2017 απόφαση η οποία δημοσιεύτη-
κε στο ΦΕΚ 4778/Β΄/29-12-2017, καθιέρωση για το έτος 
2018, για 80 ώρες ανά μήνα και ανά υπάλληλο, κάλυψης 
των ιδιαίτερων αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας του 
Δήμου, τη νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση της υπο-
χρεωτικής εβδομαδιαίας για Μόνιμο και Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου προσωπικό.

9. Το αριθμ. 7743/18-06-2018 έγγραφο του τμήμα-
τος Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας από το οποίο 
προκύπτει κατεπείγουσα ανάγκη να συμπληρωθεί η ως 
άνω απόφαση καθιέρωσης νυχτερινής εργασίας προς 
συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας για το 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Προσωπικό ειδικό-
τητας Σχολικών Φυλάκων, προκειμένου να φυλάσσονται 
τα σχολικά κτίρια δεδομένου ότι το τελευταίο διάστημα 
στους σχολικούς χώρους κατά τις νυχτερινές ώρες πραγ-
ματοποιούνται από άτομα εξωσχολικού περιβάλλοντος 
μεγάλες υλικές ζημιές και βανδαλισμοί.

10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 7802/19-06-2018 βεβαίωση 
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, 
σύμφωνα με την οποία έχει προβλεφθεί πίστωση για την 
ως άνω δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 
2018, αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε την αριθμ. 688/2017 προηγούμενη 
απόφαση, για το υπόλοιπο του έτους 2018, ως εξής:

Καθιερώνουμε για το έτος 2018, τη νυχτερινή εργα-
σία, για 56 ώρες ανά μήνα και ανά υπάλληλο, προς συ-
μπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας τριών (3) 
υπαλλήλων ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κάλυψης 
των ιδιαίτερων αναγκών που προέκυψαν στο τμήμα Κοι-
νωνικής Προστασίας και Παιδείας του Δήμου.

Από την ανωτέρω απόφαση προκαλείται δαπάνη πο-
σού 2.500€ στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018, 
η οποία θα βαρύνει την με ΚΑ 10.6021.0001 πίστωση

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Δάφνη, 26 Ιουνίου 2018

Ο Δήμαρχος

ΜΙΧ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ      
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*02027250907180008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής 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 - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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