
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός ύψους και διαδικασίας απόδοσης 
προσόδου στον «Φορέα Διαχείρισης Μητροπο-
λιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτι-
κών δραστηριοτήτων και ανάπτυξης κοινωνικής 
οικονομίας ’’Αντώνης Τρίτσης’’».

2 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των δύο 
(2) οδηγών του Προέδρου του Νομικού Συμβου-
λίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), για το έτος 2017.

3 Καθορισμός παγίου κατ’ αποκοπή χορηγήματος 
καθαριότητας της Δ.Υ.Ε.Ε. στο Ν. Κιλκίς.

4 Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας καθώς και λει-
τουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες σε 
24ωρη βάση των Υπηρεσιών του Δήμου Λοκρών.

5 Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας για το προ-
σωπικό του Τμήματος Περιβάλλοντος, Πολιτικής 
Προστασίας - Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και 
Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου Ερμιονίδας για 
το έτος 2017.

6 Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας των Υπηρεσι-
ών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού, Ύδρευ-
σης, Άρδευσης και Αποχέτευσης και Τεχνικών Έρ-
γων του Δήμου Νεμέας για το έτος 2017.

7 Αύξηση ωραρίου υπαλλήλου Δήμου Λουτρακίου -
Περαχώρας.

8 Καθιέρωση με αμοιβή απογευματινής εργασίας, 
πέραν από τις ώρες υποχρεωτικής απασχόλησης 
στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη και στη Δ/νση Δι-
οικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Λακωνίας για το 
Α΄ και Β΄ εξάμηνο έτους 2017.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 5711 (1)
Καθορισμός ύψους και διαδικασίας απόδοσης 

προσόδου στον «Φορέα Διαχείρισης Μητροπο-

λιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευ-

τικών δραστηριοτήτων και ανάπτυξης κοινωνι-

κής οικονομίας "Αντώνης Τρίτσης"».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 

259 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 51 έως και 60 του ν. 4414/ 
2016 (ΦΕΚ 149 Α΄) «Νέο καθεστώς στήριξης των σταθ-
μών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσι-
μες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και 
Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης-Διατάξεις για το νομικό 
και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας 
και διανομής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες 
διατάξεις».

3. Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α΄) «Διορισμός Αντιπρο-
έδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208 Α΄) «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση 
του Υπουργείου Τουρισμού σύσταση Υπουργείου Με-
ταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πο-
λιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων».

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

6. Την υπ'αριθμ. Υ29/09.10.2015 (ΦΕΚ 2168 Β΄) από-
φαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χου-
λιαράκη».

7. Την υπ'αριθμ. Υ198/16.11.2016 (ΦΕΚ 3722 Β΄) από-
φαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, Σωκράτη Φάμελλο».

8. Την αριθ. 48112/7.10.2016 (ΦΕΚ 538 Υ.Ο.Δ.Δ.) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας με τίτλο «Συγκρότηση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού 
Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών δραστηρι-
οτήτων και ανάπτυξης κοινωνικής οικονομίας "Αντώνης 
Τρίτσης"».

9. Την από 31.1.2017 Εισήγηση του Γενικού Διευθυντή 
Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης 
του Υπουργείου Εσωτερικών.

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τη μηνιαία πρόσοδο του «Φορέα Δια-
χείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών 
και Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και ανάπτυξης 
κοινωνικής οικονομίας "Αντώνης Τρίτσης"» στο ποσό 
των 58.000,00 €.

Το ποσό της ανωτέρω προσόδου παρακρατείται ανα-
λογικά από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) 
που κατανέμονται στους Δήμους της Περιφέρειας Αττι-
κής για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών 
δαπανών τους, ως αντιστάθμισμα της περιβαλλοντικής 
ζημιάς στο περιβάλλον της Αττικής, που προκαλείται από 
την αστική λειτουργία και τη δραστηριότητα των δήμων. 

Η παρακράτηση πραγματοποιείται με την απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδίδεται στο πλαί-
σιο της μηνιαίας διαδικασίας κατανομής των προα-
ναφερθέντων πόρων κατά τα προβλεπόμενα στην 
παρ.5 του άρθρου 259 του ν. 3852/2010, στην οποία 
αναφέρεται διακριτά για κάθε Δήμο το παρακρατηθέν 
ποσό.

Η πρόσοδος αποδίδεται στον «Φορέα Διαχείρισης 
Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαι-
δευτικών δραστηριοτήτων και ανάπτυξης κοινωνικής 
οικονομίας "Αντώνης Τρίτσης"» για την κάλυψη των 
λειτουργικών του εξόδων και την επίτευξη των σκοπών 
του, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία 
εκδίδεται κάθε έτος και εφόσον τηρούνται οι προβλε-
πόμενες από τις κείμενες διατάξεις, προϋποθέσεις επιχο-
ρήγησης/χρηματοδότησης φορέων από φορέα Γενικής 
Κυβέρνησης.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2017 

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Οικονομικών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Περιβάλλοντος Αναπληρωτής Υπουργός
και Ενέργειας Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

Ι

Αριθμ. 61 (2)
    Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των δύο 

(2) οδηγών του Προέδρου του Νομικού Συμβου-

λίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), για το έτος 2017. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 3086/2002 

«Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 
και κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων 
του» (Α΄ 324) και του άρθρου 4 του π.δ. 238/2003 
(Α΄ 214).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176)
«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μι-
σθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις 
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

3. Την υπ' αριθ. πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ/05-01-2016 εγκύ-
κλιο του Υπουργείου Οικονομικών - Γ.Λ.Κ. - Γεν. Δνση Δη-
μοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού Διεύθυν-
ση Εισοδηματικής Πολιτικής με θέμα: «Παροχή οδηγιών 
για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του 
ν. 4354/2015 (Α΄ 176)».

4. Την ανάγκη απογευματινής υπερωριακής απασχό-
λησης των δύο (2) οδηγών του Προέδρου του Ν.Σ.Κ. έως 
31-12-2017, διότι ιδιαίτερες υπηρεσιακές ανάγκες επιβάλ-
λουν την παρουσία του Προέδρου του Ν.Σ.Κ. στο γραφείο 
του, σε υπηρεσιακές συσκέψεις, σε κοινωνικές εκδηλώ-
σεις κ.λπ. κατά τις απογευματινές ώρες, οπότε απαιτείται 
και η παρουσία και απασχόληση των οδηγών του.

5. Το γεγονός ότι η προβλεπόμενη δαπάνη της ανω-
τέρω αναφερόμενης απογευματινής υπερωριακής απα-
σχόλησης, η οποία ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων 
τριακοσίων πενήντα (2.350,00 €) ευρώ θα βαρύνει τον 
ΚΑΕ 0511, έχει ήδη προβλεφθεί και υπάρχει εγγεγραμ-
μένη πίστωση στον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας μας, 
οικονομικού έτους 2017.

6. Την υπ' αριθ. πρωτ. 5204/13-1-2017, Α.Δ.Α: 64ΔΟΟΡΡΕ-
Κ30 απόφαση για τη δέσμευση πίστωσης, της Προϊστα-
μένης της Δ/νσης Οικονομικών Υποθέσεων του Ν.Σ.Κ., 
συνολικού ύψους δύο χιλιάδων τριακοσίων πενήντα 
(2.350,00 €) ευρώ, αποφασίζουμε:
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Την καθιέρωση απογευματινής εργασίας για τους δύο 
(2) οδηγούς του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., έως 31-12-2017,
μέχρι είκοσι (20) ώρες το μήνα συνολικά για τον κα-
θένα.

Η συνολική δαπάνη της ως άνω υπερωριακής εργα-
σίας των οδηγών του Προέδρου του ΝΣΚ ανέρχεται στο 
ποσό των δύο χιλιάδων τριακοσίων πενήντα (2.350,00 €) 
ευρώ και θα βαρύνει την πίστωση που έχει ήδη προβλε-
φθεί και για την οποία δαπάνη βεβαιώνεται ότι υπάρχει 
συνολικά εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 
της Υπηρεσίας και ειδικότερα στον ειδικό φορέα 23/630 
και στον ΚΑΕ 0511, οικονομικού έτους 2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2017 

Ο Υπουργός
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Ι

Αριθμ. 763 (3)
    Καθορισμός παγίου κατ' αποκοπή χορηγήματος 

καθαριότητας της Δ.Υ.Ε.Ε. στο Ν. Κιλκίς.

  Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ Δ.Υ.Ε.Ε. 
ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 

και εποπτείας κ.λπ.» (Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

2. Το ν. 4337/2015 Μέτρα για την εφαρμογή της συμ-
φωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων. (Α΄ 129), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

3. Την 2061120/26-8-1997 (Β΄ 754/1997) απόφαση του 
Υπ. Οικονομικών «Ορισμός κυρίων διατακτών».

4. Την 2062200/6414/004/1-9-1997 (Β΄ 858/1997), 
απόφαση του Υπ. Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδι-
οτήτων».

5. Το άρθρο 2 της αριθ. 2/5091/0026/25.05.2012 από-
φασης του Υπ. Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας 
κ.λπ.» (Β΄ 285).

6. Το άρθρο 95 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240), αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε την πάγια επιχορήγηση για καθαριότητα, 

για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2017, της Δημοσιο-
νομικής Υπηρεσίας Εποπτείας και Ελέγχου στο Ν. Κιλκίς 
σε 1.440,00 €. Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει την πίστωση 
του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 90-
30/235 και Κωδικού Αριθμού Εξόδου 1232 του οικ. έτους 
2017.

Η παραπάνω πίστωση θα εισπράττεται τμηματικά από 
τον Προϊστάμενο της Δ.Υ.Ε.Ε. στο Ν. Κιλκίς μέσω χρηματι-
κού εντάλματος για την πληρωμή δαπανών καθαρισμού 
των γραφείων της Υπηρεσίας του.

Η δέσμευση των πιστώσεων έτους 2017, έχει πραγμα-
τοποιηθεί με την αριθ. πρωτ. 137/9-2-2017 απόφαση της 
Δ.Υ.Ε.Ε. στο Ν. Κιλκίς και αρ. έγκρισης 12485.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 21 Φεβρουαρίου 2017 

Η Διευθύντρια 
ΟΛΓΑ ΛΟΥΚΑΝΙΔΟΥ

Ι

Αριθμ. 848/20028 (4)
    Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας καθώς και λει-

τουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες σε 

24ωρη βάση των Υπηρεσιών του Δήμου Λοκρών.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) και ιδίως των άρθρων 
6 και 280.

β) του ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστα-
σης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/
Α΄/2007) και ιδίως των άρθρων 36 και 171.

γ) του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς 
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 90/A΄/2006) 
και ιδίως της περίπτωσης θ της παραγράφου 2 του άρ-
θρου 5 και της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του 
άρθρου 7.

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4257/2014 «Επεί-
γουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερι-
κών» (ΦΕΚ 93 Α΄).

ε) Την πράξη 4 της 06-02-2015 του Υπουργικού Συμ-
βουλίου «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμμα-
τέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας» 
(ΦΕΚ 24 Α΄).

2. α) Το αριθμ. 1375/7-02-2017 έγγραφο του Δήμου Λο-
κρών, με συνημμένη την αριθμ. 18/193/2016 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου (πρακτικό 18/29-12-2016),
αναφορικά με την καθιέρωση ωραρίου λειτουργίας κα-
θώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 
των υπηρεσιών του Δήμου Λοκρών.

β) Την κατ' εξαίρεση εφαρμογή πενθήμερης εργασίας 
και λειτουργίας σε 24ωρη λειτουργία και κατά τις Κυρια-
κές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων του Δήμου 
Λοκρών για το έτος 2017, όπως εμφαίνονται κατωτέρω.

3. Την αριθ. 937/31-01-2017 βεβαίωση της Οικονομι-
κής Υπηρεσίας του Δήμου Λοκρών.

4. Το γεγονός ότι το ποσό της δαπάνης που θα προ-
κύψει από την απόφασης αυτή θα καλυφθεί από τους 
αντίστοιχους κωδικούς, ΚΑ: 20.6012.0001 (1.500.00 €),
206051.0001 (100,00€), 20.6051.0002 (250,00 €), 
20.6051.0003 (50,00 €), 20.6051,0004 (50,00€), 
20.6022.0002 (500,00€), 20.6052.0001 (200,00€), 
25.6012.0001(1.500,00€), 25.6051.0001(100,00€), 
25.6051.0002(250,00€), 25.6051.0003 (100,00€), 
25.6022.0002 (1.000,00€), 25.6052.0001 (500,00€), 
30.6022.0002 (600,00€), 30.6052.0001 (200€), για το 
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τρέχον έτος 2017 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 
Δήμου Λοκρών, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς 
και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ερ-
γασίας, όπου κατά το Σάββατο θα παρέχεται αναπληρω-
ματική ημέρα ανάπαυσης, όπως επίσης και πενθήμερης 
εργασίας από Τρίτη μέχρι και το Σάββατο, εφόσον αυτό 
επιβάλλεται λόγω της φύσεως της λειτουργίας ή εργα-
σίας τους, καθιερωμένης ως μη εργάσιμης ημέρας την 
Δευτέρα, των υπηρεσιών Καθαριότητας και Ηλεκτροφω-
τισμού, Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης και Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου, για το έτος 2017.

Στις ανωτέρω υπηρεσίες καθίσταται επιτακτική ανά-
γκη για την καθιέρωση του παραπάνω ωραρίου, λόγω 
των αυξημένων αναγκών του Δήμου, που δημιουργού-
νται κατά την διάρκεια όλου του έτους στις ανωτέρω 
υπηρεσίες (αυξημένος όγκος οικιακών απορριμμάτων 
και ανακυκλώσιμων αποβλήτων, που προέρχονται από 
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, παραθε-
ριστικές κατοικίες κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, κα-
θώς και για την αντιμετώπιση έκτακτων και επειγουσών 
αναγκών που προσκαλούνται από δυσμενή και έντονα 
καιρικά φαινόμενα), καθώς και την μη επάρκεια προσω-
πικού λόγω συνταξιοδοτήσεων και μετατάξεων μόνιμου 
προσωπικού.

Η απόφαση αυτή περιλαμβάνει άτομα με τις παρα-
κάτω ειδικότητες μονίμων και ι.δ.α.χ, καθώς και αριθμό 
υπαλλήλων.

- Πέντε (5) ΔΕ Οδηγοί
- Τέσσερις (4) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων
- Δεκαπέντε (15) ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας (αποκομι-

δής απορριμμάτων). 
-1 ΔΕ Ηλεκτρολόγων
- 3 ΔΕ Τεχνιτών ύδρευσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Λαμία, 21 Φεβρουαρίου 2017 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ

Ι

Αριθμ. 24461 (5)
    Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας για το προ-

σωπικό του Τμήματος Περιβάλλοντος, Πολιτι-

κής Προστασίας - Καθαριότητας, Ανακύκλωσης 

και Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου Ερμιονί-

δας για το έτος 2017.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/

30-5-1997)«Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περι-
φέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπικής Αυτοδιοίκη-
ση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/
7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
και ιδίως του άρθρου 280 παρ. Ι.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 139/2010 
(ΦΕΚ 232/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 3584/2007 
(ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-7-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστα-
σης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4257/2014 
(ΦΕΚ 93/τ.Α΄/14-4-2014).

6. Την πράξη 4 της 6ης-2-2015 του Υπουργικού Συμ-
βουλίου (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/6-2-2015).

7. Την αριθμ. 240/2016 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ερμιονίδας, σχετικά με την ανάγκη για 
την καθιέρωση εικοσιτετράωρης απασχόλησης όλου 
του προσωπικού του Τμήματος Περιβάλλοντος, Πολι-
τικής Προστασίας - Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και 
Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου όλες τις ημέρες του 
μήνα ως επίσης και τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες 
ημέρες.

8. Το γεγονός ότι συντρέχουν ειδικές περιπτώσεις και 
επιβάλλεται τούτο από τη φύση του έργου το οποίο επι-
τελούν, αποφασίζουμε:

Α. Καθιερώνουμε την εργασία όλου του προσωπι-
κού του Τμήματος Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστα-
σίας - Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης 
Πρασίνου του Δήμου Ερμιονίδας για το έτος 2017, ως 
ακολούθως:

Να λειτουργούν όλες τις ημέρες του μήνα και σε 
εικοσιτετράωρη βάση καθώς και τις Κυριακές και 
τις ημέρες αργίας οι υπηρεσίες του Τμήματος Περι-
βάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας - Καθαριότητας, 
Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου 
Ερμιονίδας για όλο το προσωπικό (μόνιμο, ΙΔΑΧ και 
ΙΔΟΧ).

Β. α. Στο προσωπικό που πρόκειται να απασχοληθεί 
κατά το Σάββατο καθορίζεται ως ημέρα ανάπαυσης η 
μεθεπόμενη εργάσιμη ημέρα της αργίας.

β. Στο προσωπικό που πρόκειται να απασχοληθεί κατά 
τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες - αργίες θα κα-
ταβάλλονται οι όποιες προσαυξήσεις σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού έτους 2017 του 
Δήμου Ερμιονίδας ύψους 6.000,00 € η οποία θα βαρύνει 
τους Κ.Α. 20-6011, 20-6051, 20-6041, 20-6054, 20-6021, 
20-6052 και 20-6012 των εξόδων του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Τρίπολη, 21 Φεβρουαρίου 2017 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
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Αριθμ. 22440 (6)
Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας των Υπη-
ρεσιών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτι-
σμού, Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευ-
σης και Τεχνικών Έργων του Δήμου Νεμέας 
για το έτος 2017.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/

30-5-1997)«Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περι-
φέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπικής Αυτοδιοίκη-
ση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και 
ιδίως του άρθρου 280 παρ. Ι.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 139/2010 
(ΦΕΚ 232/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν.3584/2007 
(ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-7-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστα-
σης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν.4257/2014 
(ΦΕΚ 93/τ.Α΄/14-4-2014).

6. Την πράξη 4 της 6ης-2-2015 του Υπουργικού Συμ-
βουλίου (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/6-2-2015).

7. Την αριθμ. 10/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Νεμέας, αναφορικά με την ανάγκη να λειτουρ-
γούν η Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού, 
η Υπηρεσία Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης 
καθώς και η Υπηρεσία Τεχνικών Έργων του Δήμου 
όλες τις ημέρες του μήνα και σε απογευματινή βάρδια, 
για τους λόγους που αναλυτικά περιγράφονται στην 
απόφαση.

8. Το γεγονός ότι συντρέχουν ειδικές περιπτώσεις και 
επιβάλλεται τούτο από τη φύση του έργου το οποίο επι-
τελούν, αποφασίζουμε:

Α. Καθιερώνουμε την εργασία του παρακάτω προσω-
πικού του Δήμου Νεμέας για το έτος 2017 ως εξής:

1. Να λειτουργεί η Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλε-
κτροφωτισμού του Δήμου όλες τις ημέρες του μήνα, 
καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες (αργίες) 
και σε απογευματινή βάρδια με πέντε (5) υπαλλήλους 
μηνιαίως, εκ των οποίων ένας (1) υπάλληλος κλάδου 
ΔΕ29 και τέσσερις (4) υπάλληλοι κλάδου ΥΕ16.

2. Να λειτουργεί η Υπηρεσία Ύδρευσης, Άρδευσης και 
Αποχέτευσης του Δήμου όλες τις ημέρες του μήνα κα-
θώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες (αργίες) και 
σε απογευματινή βάρδια με έναν (1) υπάλληλο κλάδου 
ΥΕ16.

3. Να λειτουργεί η Υπηρεσία Τεχνικών Έργων του Δή-
μου όλες τις ημέρες του μήνα καθώς και τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες (αργίες) και σε απογευματινή 

βάρδια με τρεις (3) υπαλλήλους εκ των οποίων ένας (1) 
υπάλληλος ΠΕ3, ένας (1) υπάλληλος κλάδου ΠΕ6 και ένας 
(1) υπάλληλος κλάδου ΔΕ26.

Β. α. Στο προσωπικό που πρόκειται να απασχοληθεί 
κατά το Σάββατο καθορίζεται ως ημέρα ανάπαυσης η 
Δευτέρα της προσεχούς (επόμενης) εβδομάδας.

β. Στο προσωπικό που πρόκειται να απασχοληθεί κατά 
τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες - αργίες θα καταβάλλο-
νται οι όποιες προσαυξήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία.

Γ. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού έτους 2017 
του Δήμου Νεμέας ύψους 9.000,00 € που θα βαρύ-
νει τους Κ.Α. 20-6012.001, 20-6051.001, 20-6051.002, 
25-6012.001, 25-6051.001, 25-6051.002, 30-6012.001, 
30-6051.001, 30-6051.002 και 30-6051.004 των εξόδων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

      Τρίπολη, 21 Φεβρουαρίου 2017 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

(7)
Αύξηση ωραρίου υπαλλήλου Δήμου Λουτρακί-

ου - Περαχώρας.

    Με την αριθμ. 325/28-11-2016 απόφαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου Λουτρακίου -Περαχώρας - Αγίων 
Θεοδώρων Ν. Κορινθίας, που εκδόθηκε σε εφαρμογή 
των διατάξεων του άρθρου 8 του ν.4368/2016, αφού 
υποβλήθηκε στο Δήμο η αριθμ. 19463/24.10.2016 
αίτηση της υπαλλήλου Βερισογλάκη Δωροθέας του 
Εμμανουήλ και κρίθηκε νόμιμη, κατόπιν ελέγχου νο-
μιμότητας, με την αριθμ. 247538/30.12.2016 απόφαση 
(ΑΔΑ: ΩΜ5ΧΟΡ1Φ-ΜΑ8), αυξάνεται το ωράριο εργα-
σίας της υπαλλήλου του Δήμου Βερισογλάκη Δωρο-
θέας του Εμμανουήλ, κατηγορίας ΥΕ ειδικότητας ΥΕ 
Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων, που υπηρετεί με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
μερικής απασχόλησης, σε σαράντα (40) ώρες εβδομα-
διαίως.

(Αριθμ. βεβ. του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας -
Αγίων Θεοδώρων περί μη ύπαρξης ενεργών συμβά-
σεων εργασίας ορισμένου χρόνου ειδικότητας ΥΕ 
Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων στο Δήμο: 21487/
23.11.2016).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου: 26467/21.2.2017).

(Αριθμ. βεβ. της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων για την 
ύπαρξη της σχετικής πίστωσης: 21454/22.11.2016).

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
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Αριθμ. οικ.46012/7323 (8)
    Καθιέρωση με αμοιβή απογευματινής εργασίας, 

πέραν από τις ώρες υποχρεωτικής απασχόλησης 

στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη και στη Δ/νση 

Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε Λακωνίας για 

το Α΄ και Β΄ εξάμηνο έτους 2017.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 159, 186, 282 και 283 του 

ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 3528/2007 
(ΦΕΚ 26Α΄/09-02-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών υπαλλήλων ΝΠΔΔ».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.7 του ν. 2738/1999 
«Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, 
μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 180Α΄/09-09-1999), όπως ισχύ-
ουν σήμερα.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 
(ΦΕΚ 176Α΄/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
επείγουσες διατάξεις.... ».

5. Τις διατάξεις του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131Α΄/
28-06-2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερ-
νήσεως και λοιπές διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του π.δ. 131/2010 «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 224Α΄/27-12-2010), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»..

7. Την αριθμ. 80951/27377/31-10-2014 απόφαση 
«περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγ-
μένους Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας Πελοποννήσου 
(ΦΕΚ 3101/Β΄/18-11-2014)

8. Την ανάγκη απασχόλησης δύο (2) υπαλλήλων στο 
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη και δέκα (10) υπαλλήλων της 
Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής 
Ενότητας Λακωνίας κατά τις απογευματινές ώρες πέραν 
από τις ώρες υποχρεωτικής απασχόλησης κατά το Α΄ και 
Β΄ εξάμηνο του 2017.

9. Το ότι, με την παρούσα απόφαση, θα προκληθεί δα-
πάνη σε βάρος των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον 
Ε.Φ. 4072 και στον ΚΑ Εξόδου 0511.0001 του προϋπο-
λογισμού οικονομικού έτους 2017 της Περιφέρειας Πε-
λοποννήσου - Π.Ε. Λακωνίας η οποία δεν θα υπερβαίνει 
συνολικά για το Α΄ και Β΄ εξάμηνο του 2017 το ποσό των 
11.000,00 ευρώ.

10. Την αριθμ. 32459/5441/6-2-2017 βεβαίωση του 
Τμήματος Οικονομικής Υποστήριξης Προσόδων και Πε-
ριουσίας περί της ύπαρξης εγγεγραμμένης πίστωσης 
ικανής για την κάλυψη της ανωτέρω προκαλούμενης 
δαπάνης στον ΕΦ 4072, ΚΑΕ 0511.0001 του προϋπο-
λογισμού εξόδων της ΠΕ Λακωνίας οικονομικού έτους 
2017. 

11. Την αριθμ. 3185/560/4-1-2017 απόφαση του Περι-
φερειάρχη Πελοποννήσου με ΑΔΑ: 7ΣΑΒ7Λ1-0ΤΘ περί 

δέσμευσης πίστωσης ύψους 78.000,00 ευρώ για την πλη-
ρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του 
προϋπολογισμού εξόδων του «04.072 Δ/νση Διοικητικού 
Π.Ε. Λακωνίας» ΚΑΕ 0511.0001 του οικονομικού έτους 
2017, για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας, αποφα-
σίζουμε:

Α. Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απογευ-
ματινής με αμοιβή εργασίας (πέραν από τις ώρες υποχρε-
ωτικής απασχόλησης ) για την κάλυψη όλως εξαιρετικών 
ή εκτάκτων ή εποχικών αναγκών του Γραφείου Αντιπερι-
φερειάρχη και της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της 
Π.Ε Λακωνίας για το Α΄ και Β΄ εξάμηνο του έτους 2017 
και ειδικότερα:

1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη, κατ' ανώτατο όριο για 
δύο (2) υπαλλήλους.

Απασχόληση για έκτακτες συσκέψεις, τελετές, δεξι-
ώσεις, επισκέψεις επισήμων, πολιτιστικές εκδηλώσεις, 
διοικητική μέριμνα και υποστήριξη για τις παραπάνω 
δραστηριότητες.

2) Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού για δέκα (10) κατ' 
ανώτατο όριο υπαλλήλους.

Απασχόληση για την αντιμετώπιση αυξημένων ανα-
γκών κατά τον έλεγχο και την επικαιροποίηση, των ατομι-
κών μητρώων των υπηρετούντων υπαλλήλων καθώς και 
ενημέρωση του ηλεκτρονικού μητρώου εργαζομένων 
(πρόγραμμα OTS), ενημέρωση του κόμβου διαλειτουρ-
γικότητας, αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου 
τομέα, προγράμματα Ο.Α.Ε.Δ Κοινωφελούς Χαρακτήρα 
και πρακτικής άσκησης, προσλήψεις έκτακτου προσω-
πικού κ.λπ., αναρτήσεις στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής, 
διακηρύξεις διαφόρων διαγωνισμών για προμήθειες και 
παροχή υπηρεσιών, κατάρτιση του προϋπολογισμού, 
ισολογισμού, απολογισμού, κλείσιμο οικονομικού έτους 
σε συνδυασμό με την εξυπηρέτηση των παραπάνω εκτά-
κτων αναγκών και δραστηριοτήτων και την λογιστική και 
ταμειακή τους τακτοποίηση.

Β. Κατανέμουμε κατά ανώτατο όριο συνολικής υπε-
ρωριακής απογευματινής εργασίας, η οποία δεν μπορεί 
να υπερβεί τις 20 ώρες ανά μήνα και τις 120 ώρες το 
εξάμηνο ανά υπάλληλο, ως ακολούθως:

1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη: 100 ώρες συνολικά για 
το Α΄ εξάμηνο του 2017 και 240 ώρες συνολικά για το Β΄ 
εξάμηνο του 2017

2) Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού: 800 ώρες συνολικά 
για το Α΄ εξάμηνο του 2017 και 1200 ώρες συνολικά για 
το Β΄ εξάμηνο του 2017.

Γ. Ορίζουμε υπεύθυνους για τον έλεγχο, την παρακο-
λούθηση και τη βεβαίωση της πραγματοποίησης παρο-
χής υπερωριακής απασχόλησης:

1) την Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε Λακωνίας για το Γρα-
φείο Αντιπεριφερειάρχη και

2) τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονο-
μικού της ΠΕ Λακωνίας για την οικεία Δ/νση.

Δ. Η Αντιπεριφερειάρχης της ΠΕ Λακωνίας θα εκδώ-
σει απόφαση ως προς τη συγκρότηση συνεργείου υπε-
ρωριακής απασχόλησης για τις ανάγκες υπερωριακής 
απασχόλησης στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη στην 
οποία θα αναφέρονται ονομαστικά οι συμμετέχοντες 
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υπάλληλοι, το αντικείμενο της απασχόλησης, το χρονι-
κό διάστημα και η κατανομή των ωρών απασχόλησης 
εκάστου ανά μήνα, σύμφωνα με τα κατά τα ανωτέρω 
ανώτατα όρια.

Εξουσιοδοτούμε τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Διοικητι-
κού-Οικονομικού για την υπογραφή σχετικής απόφασης 
ως προς τη συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απα-
σχόλησης για τη Δ/νση Διοικητικού -Οικονομικού, στην 
οποία θα αναφέρονται ονομαστικά οι συμμετέχοντες 
υπάλληλοι, το αντικείμενο της απασχόλησης, το χρονι-
κό διάστημα και η κατανομή των ωρών απασχόλησης 
εκάστου ανά μήνα, σύμφωνα με τα κατά τα ανωτέρω ανώ-
τατα όρια η ως άνω απόφαση θα κοινοποιείται στο Γρα-
φείο Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Λακωνίας και στο Τμήμα 

Οικονομικής Υποστήριξης Προσόδων και Περιουσίας της 
Δ/νσης Διοικητικού -Οικονομικού της Π.Ε. Λακωνίας.

Ε. Οι ανωτέρω υπάλληλοι δικαιούνται υπερωριακής 
αποζημίωσης μόνο στην περίπτωση που δεν είναι δικαι-
ούχοι άλλης υπερωριακής αποζημίωσης από οποιονδή-
ποτε φορέα για το ίδιο χρονικό διάστημα.

ΣΤ. Η ισχύς της παρούσας άρχεται από της δημοσίευ-
σής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Σπάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2017

Ο Περιφερειάρχης
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ  
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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 Ανασυ-
γκρότησης. 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 υποβάλ-
λεται 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 δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να 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 συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις 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


		2017-03-10T20:37:28+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




