E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Signature Not
Verified
Digitally signed by
VARVARA ZACHARAKI
Date: 2019.03.19 09:47:28
EET
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

10475

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Παράταση Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015 - 2016».

2

Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

3

Κατανομή προσωπικού στην Ανώνυμη Εταιρεία
Διώρυγος της Κορίνθου έτους 2019.

4

Επιβολή προστίμου στον MUSLIM MOHAMMAD
για λαθρεμπορία καπνικών.

5

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πέραν του
κανονικού ωραρίου υπαλλήλου του Συνδέσμου
Δήμων και Κοινοτήτων για την Προστασια της
Παρνηθας «ΣΥΝ ΠΑ»

6

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης μόνιμων
υπάλληλων του Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου για το έτος 2019.

7

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπάλληλων ΙΔΟΧ του Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου
Μοσχάτου - Ταύρου για το έτος 2019.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
8

Διόρθωση σφάλματος στην Φ.211198/2018/
0028663/05-02-2019 απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 458/
τ.Β΄/15.02.2019.

9

Διόρθωση σφάλματος στην 217785/Δ1/18.12.2018
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
6014/τ.Β΄/31.12.2018.

Αρ. Φύλλου 914

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ13/οικ./8039/197

(1)

Παράταση Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015 - 2016».
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφάνεια και άλλες
Διατάξεις" ».
2. Τον ν. 4314/2014 (Α΄ 265) «Για τη διαχείριση, τον
έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ
L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του
ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» και ιδίως το
άρθρο 45.
3. Το π.δ. 134/2017 (Α΄ 180) «Οργανισμός Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
4. Το π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
5. Την αριθμ. Υ28/08.10.2015 (Α΄ 2168) απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου
2014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, όπως ισχύει, ως και τους συμπληρωματικούς και
τους εκτελεστικούς αυτού.
7. Την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) C(2014) 9803 final
της 15ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την έγκριση του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και/ή Βασικής Υλικής Συνδρομής για στήριξη από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους για την Ελλάδα.
8. Την αριθμ. 16905/4347/10.05.2016 (Β΄ 1362) απόφαση «Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας
του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.)».
9. Την αριθμ. Δ23/οικ.49681/3647, Πρόσκληση για
την υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ»
που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής
Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) με τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ
ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016».
10. Την αριθ. 604/24.04.2015 (Β΄ 770) κοινή υπουργική
απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους
Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Την αριθμ. Δ23/οικ.23761/1507/27.05.2015 (Β΄
1064) υπουργική απόφαση «Προσδιορισμός Κοινωνικών Συμπράξεων για την υλοποίηση των παρεμβάσεων
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι "Επισιτιστικής και
Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής
Βοήθειας για τους Απόρους (TEBA/FEAD)"».
12. Την αριθμ. 25576/3251/05.06.2015 (Β΄ 1114) κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση Αρχής Διαχείρισης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή/και
Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής
Βοήθειας Απόρων».
13. Την αριθμ. Δ23/οικ.46856/3781/13-10-2016
(Β΄ 4171) απόφαση «Παράταση Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης "ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ" και της
Πράξης "ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016"»
14. Την αριθμ. Δ26/οικ.45601/360/3-10-2017 (Β΄ 3670)
απόφαση «Παράταση Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης "ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016"»
15. Την αριθμ. Δ13/οικ.39525/2150/17-07-2018
(Β΄ 3143) απόφαση «Παράταση Φυσικού και Οικονομικού
Αντικειμένου της Πράξης "ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ,
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕ! ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016"»
16. Την αριθμ. 2322/6.12.2016 απόφαση Ένταξης
«Τροποποίηση των Πράξεων της Πρόσκλησης με τίτ-
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λο "ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016" στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το TEBA/
FEAD 2014-2020"».
17. Το αριθμ. 88οικ./30-1-2019 έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς
τους Απόρους.
18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις τις παρούσας δεν
προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την παράταση της λήξης του Φυσικού και Οικονομικού
Αντικειμένου της Πράξης ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ,
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016".
Το Φυσικό Αντικείμενο της Πράξης παρατείνεται έως
την 31/12/2020 και το Οικονομικό Αντικείμενο έως την
31/12/2023.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2019
Η Αναπληρώτρια Υπουργός
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ
Ι

Αριθμ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./26/6855
(2)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του
άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο του ν. 3833/2010
«Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα
για την αντιμετώπιση της δημοσιονομική κρίσης» (ΦΕΚ
40/Α΄/15-3-2010), όπως αναριθμήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 3 της παρ. 4 περ. γ του ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της
ελληνικής οικονομίας» (ΦΕΚ 212/Α΄/17-12-2010).
2. Τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του
ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α΄) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».
3. Το π.δ. 123/2016 (Φ.Ε.Κ. 208/Α΄/04-11-2016) με θέμα
«Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
... κ.λπ.» και το π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160/Α΄/29-08-2018)
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».
4. Την αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ.4573/01-3-2011
(ΦΕΚ 323/Β΄/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών
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Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.
5. Την αριθμ. πρωτ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./152/33283/
28-12-2015 απόφαση έγκρισης της Επιτροπής της Π.Υ.Σ.
33/2006, όπως ισχύει.
6. Το αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/
65828/7469/7292/2555/8-2-2019 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
7. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ.
1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009,
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την κατανομή εννέα (9) μονίμων υπαλλήλων του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, στην Κεντρική Υπηρεσία του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, στην Εφορεία
Αρχαιοτήτων Αθηνών και στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, σύμφωνα με τον πίνακα διοριστέων (ΦΕΚ 1610/
Γ΄/31-12-2018) που κυρώθηκε με την αριθμ. 15282/2712-2018 απόφαση του Β' Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π., ο οποίος
εκδόθηκε με Βάση την Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. 16Κ/2017
(ΦΕΚ 41/τ. Α.Σ.Ε.Π./1-12-2017).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2019
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3. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/01-3-2011
(ΦΕΚ 323/Β΄/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.
4. Την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./184/13030/24-11-2016
εγκριτική απόφαση της ΠΥΣ 33/2006.
5. Το αριθμ. 86/01-02-2019 έγγραφο της Ανώνυμης
Εταιρείας Διώρυγος Κορίνθου.
6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ.
1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την κατανομή εννέα (9) υπαλλήλων,ναυτικών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, στην Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου
(Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης) σύμφωνα με
τους πίνακες τελικής κατάταξης που επικυρώθηκαν με
την αριθμ. 438/04-04-2017 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της ως άνω Ανώνυμης Εταιρείας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2019
Η Υπουργός
ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Η Υπουργός

Ι

ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ι

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./27/5329
(3)
Κατανομή προσωπικού στην Ανώνυμη Εταιρεία
Διώρυγος Κορίνθου έτους 2019.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του
άρθρου 11 του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής
οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της
δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/15-3-2010), όπως
ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου
του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α΄/2012).
2. To π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/4-11-2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» και το π.δ. 88/2018
(ΦΕΚ 160/Α΄/29-08-2018) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

(4)
Επιβολή προστίμου στον MUSLIM MOHAMMAD
για λαθρεμπορία καπνικών.
Με την 14/18/21-02-2019 καταλογιστική πράξη της
Διευθύντριας του Τελωνείου Σύρου και σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 155 παρ. 1 του ν. 2960/2001 και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ. 5 του προαναφερόμενου νόμου, ο ΜUSLIΜ (επ.) MOHAMMAD (OV.)
του RASHID και της MAQBULA, γεννηθείς 10/01/1994
στην Συρία, με αριθμό ατομικού φακέλου 05/000327901,
αγνώστου διαμονής, κρίθηκε υπαίτιος λαθρεμπορίας
καπνικών καθώς βρέθηκαν στην κατοχή του δύο(02)
συσκευασίες καπνού μάρκας PREDIDENT, του ενός (1)
κιλού έκαστη, χωρίς να φέρουν την προβλεπόμενη ταινία σήμανσης ελέγχου φόρου και κατανάλωσης καπνού
του Υπουργείου Οικονομικών ή άλλης ξένης αντίστοιχης
αρχής. Για την πράξη αυτή του επιβλήθηκε πρόστιμο
που ανέρχεται στο ύψος των χιλίων εξακόσιων εννέα
ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (1.609,72€) το οποίο
συμπεριλαμβάνει και τα τέλη χαρτοσήμου. Κατά της ως
άνω πράξης επιτρέπεται η κατάθεση προσφυγής, εντός
τριάντα(30) ημερών από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου.
Η Διευθύντρια
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΑΦΙΛΗ
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Αριθμ. απόφ.: 14

(5)

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλου του Συνδέσμου Δήμων και
Κοινοτήτων για την Προστασια της Παρνηθας «ΣΥΝ ΠΑ».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 247 του ν. 3463/2007 καθώς και του άρθρου 58 του ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 3584/2007.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
4. Την αριθμ. Οικ. 2/2015/ΔΕΠ/05-01-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.
5. Tην αριθμ. 155/2018 (ΑΔΑ : ΨΚΙΩΟΕ04-ΥΕΠ) απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής η οποία εγκρίθηκε με την
αριθμ. 3839/1201/14-02-2019 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί καθιέρωσης
διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του ΣΥΝ ΠΑ
6. Το γεγονός ότι στο Σύνδεσμο υπηρετεί ένας (1) μόνο υπάλληλος (κλάδου ΔΕ1 Δ/κού - μόνιμος)
7. Την υποχρέωση του Συνδέσμου για την εύρυθμη, αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία του συνόλου των
υπηρεσιών του Συνδέσμου, όπως αυτές περιγράφονται στον ΟΕΥ και διέπονται από τους νόμους και τις εκάστοτε
διατάξεις και συγκεκριμένα:
- Τήρηση πρωτοκόλλου - έκδοση και τήρηση βιβλίου αποφάσεων Προέδρου - διαδικασία προσλήψεων διμήνων - ανάρτηση αποφάσεων ΔΙΑΥΓΕΙΑ - διαδικασία πάσης φύσεως Προμηθειών - Έκδοση μισθοδοσίας αποδόσεις κρατήσεων - βεβαιώσεις εργασίας - προϋπολογισμός - αναμορφώσεις - τήρηση μητρώου δεσμεύσεων
- έκδοση Χ.Ε. κ.λ.π. διαδικασιών καθώς και έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν επιβάλλουν την απασχόληση του
προσωπικού πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας, τις απογευματινές ώρες των εργάσιμων ημερών (Δευτέρα
έως Παρασκευή) και μέχρι την 22η ώρα .
- Την τήρηση των πρακτικών συνεδριάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής και Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΥΝ ΠΑ
8. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω απασχόληση θα ανέλθει στο ποσό των 2.750,00€
9. Η ανωτέρω δαπάνη που θα προκληθεί θα βαρύνει τους Κ.Α. 70.6012, 70.6051.0001 και 70.6051.0002 του προϋπολογισμού του Συνδέσμου οικονομικού έτους 2019, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση της μοναδικής υπαλλήλου υπαλλήλου του ΣΥΝ ΠΑ , κατά το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση σε Φύλλο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως 31/12/2019 για εκατόν είκοσι (120) ώρες απογευματινές μέχρι την 22η ώρα ανά εξάμηνο και ενενήντα έξι (96) ώρες ημερήσιας εργασίας που παρέχεται Κυριακές και Αργίες πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου από την 6η πρωινή μέχρι την
22η ώρα ανά εξάμηνο , με την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση, για την κάλυψη των προμνημονευόμενων υπηρεσιών αναγκών του ΣΥΝ ΠΑ , μέσα στα όρια που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 20 του
ν. 4354/2015 για το έτος 2019 ως ακολούθως :
Α. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ – ΑΡΓΙΕΣ
μέχρι 22η ώρα
Από 6η ώρα πρωινή έως 22η ώρα

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

01

120/εξάμηνο

96/εξάμηνο

ΣΥΝΟΛΑ

01

240 για το έτος 2019

192 για το έτος 2019

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού , ως ανωτέρω , θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας .
Από την ως άνω απόφαση της καθιέρωσης της υπερωριακής απασχόλησης μονίμου προσωπικού , σε συνδυασμό
με την κατανομή της προκαλείται δαπάνη μέχρι του ποσού των 2.750,00€ οι οποίες θα βαρύνουν του κατωτέρω ΚΑ
του προϋπολογισμού του Συνδέσμου οικονομικού έτους 2019
Κ.Α. ΜΟΝΙΜΩΝ
Κ.Α. 00.6012
Κ.Α. 00.6051.0001
Κ.Α. 00.6051.0002
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αχαρνές, 20 Φεβρουαρίου 2019
Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΠΟΛΗΣ
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Αριθμ. απόφ. 118
(6)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης μόνιμων υπάλληλων του Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής
Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου για το έτος 2019.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 233 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄) και του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/
Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», σχετικά με την υπερωριακή απασχόληση σε εξαιρετικές ή απρόβλεπτες ή έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων».
4. Την αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ/05.01.20106 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.
5. Το γεγονός ότι απαιτείται υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού για την κάλυψη έκτακτων αναγκών που
προκύπτουν από:
• Τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες του ΝΠΔΔ που αποτελείται από έξι (6) Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς
Σταθμούς που φιλοξενούν συνολικά 400 νήπια και βρέφη, καθώς και δύο (2) ΚΑΠΗ. Απασχολεί 40 άτομα προσωπικό
(μόνιμο και αορίστου χρόνου), 35 άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ένα (1)
άτομο ως ΠΕ Παιδίατρο, καθώς και άλλο ένα (1) άτομο ως ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων με Σύμβαση Μίσθωσης
Έργου. Στο Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού του ΝΠΔΔ υπηρετούν τρεις (3) μόνιμοι υπάλληλοι ειδικότητας ΠΕ
Διοικητικού - Οικονομικού, ΔΕ Διοικητικού-Οικονομικού και ΔΕ Διοικητικού, αντίστοιχα, καθώς και δύο (2) υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού και
ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, οι οποίοι δεν επαρκούν για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών.
• Την ανάγκη το ΝΠΔΔ να έχει ασφαλιστική ενημερότητα ώστε να εντάσσεται και να χρηματοδοτείται από τα
διάφορα ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα.
• Αντιμετώπιση έκτακτων καιρικών φαινομένων (καύσωνας ή ισχυρή βροχόπτωση), οπού μας ζητείται η συνδρομή μας με απογευματινή απασχόληση προκειμένου να εξυπηρετηθούν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες του Δήμου
• Επίσης, είναι αναγκαία η υπερωριακή απασχόληση για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων, οι
οποίες γίνονται εκτάκτως και εκτός κανονικού ωραρίου.
• Η εφαρμογή διατάξεων Νόμων και Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου που αφορούν επείγουσες ενέργειες
και επιβάλλουν επιπλέον φόρτο εργασίας (για κινητικότητα υπαλλήλων, πρόωρη συνταξιοδότηση, επικαιροποίηση
στοιχείων υπαλλήλων κλπ.)
• Η Αναπλήρωση εργαζομένων που αδυνατούν να προσέλθουν στην υπηρεσία του λόγω αιφνίδιων προβλημάτων.
• Η σημαντική μείωση προσωπικού λόγω μαζικών συνταξιοδοτήσεων και αδυναμίας προσλήψεων που προκαλεί
δυσλειτουργία και ανάγκη υπερωριακής καθημερινής εργασίας για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών.
• Υποστήριξη εκδηλώσεων Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών και ΚΑΠΗ κατά τις απογευματινές ώρες.
• Επεξεργασία μηνιαίων οικονομικών καταστάσεων, συμφωνία και ενημέρωση του αρχείου οικονομικών στοιχείων
του ΥΠ.ΕΣ. στην Ε.Ε.Τ.Α.Α.
• Την καταχώρηση δεδομένων, τον έλεγχος και την επικαιροποίηση στοιχείων προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων στην εφαρμογή Διαχείριση Προσωπικού.
• Έκτακτες Εργασίες διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού του ΝΠΔΔ.
• Παροχή στοιχείων για ελέγχους που προκύπτουν από τα ασφαλιστικά ταμεία και φορείς που πραγματοποιούν ελέγχους στα πλαίσια της συμμέτοχης του φορέα μας σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα, αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε την υπερωριακή απασχόληση για απογευματινή, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου μέχρι
22η ώρα μέσα στα όρια που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α'), για
το έτος 2019 των κάτωθι κλάδων μόνιμων υπαλλήλων:
ΚΛΑΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΩΡΩΝ ΑΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ
ΜΗΝΙΑΩΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΑ ΜΗΝΑ

Π Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1

20

20

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1

20

20

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

20

20

1
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Ο αριθμός των υπαλλήλων και των ωρών καθορίζεται
από τα όρια των πιστώσεων του Προϋπολογισμού με την
παρούσα, μη επιτρεπομένης σε καμία περίπτωση της
αύξησης των πιστώσεων αυτών με οποιοδήποτε τρόπο
στη διάρκεια του έτους.
Από την απόφαση αυτή της καθιέρωσης της υπερωριακής απασχόλησης σε συνδυασμό με την κατανομή της,
προκαλείται δαπάνη μέχρι του ποσού των 3.200,00€, η
οποία βαρύνει τον Κ.Α. 10.6012 και τίτλο «Υπερωριακή
απασχόληση μονίμων υπαλλήλων» του προϋπολογισμού
του οικονομικού έτους 2019.
Για τις παραπάνω έκτακτες ανάγκες απαιτείται διοικητικό προσωπικό τριών (3) ατόμων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της
κυβερνήσεως.
Μοσχάτο, 4 Δεκεμβρίου 2018
Η Πρόεδρος
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΟΥΚΑΚΗ
Ι

Αριθμ. απόφ. 119
(7)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπάλληλων ΙΔΟΧ του Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου
Μοσχάτου - Ταύρου για το έτος 2019.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 233 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ
114/Α΄) και του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ
176/Α΄) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», σχετικά με την υπερωριακή απασχόληση σε εξαιρετικές ή απρόβλεπτες ή
έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ
143/Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών
και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
4. Την αριθ. 2/1015/ΔΕΠ/05.01.20106 Εγκύκλιο του
Υπουργείου Οικονομικών.
5. Το γεγονός ότι απαιτείται υπερωριακή απασχόληση
του προσωπικού για την κάλυψη έκτακτων αναγκών που
προκύπτουν από:
• Τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες του ΝΠΔΔ που
αποτελείται από έξι (6) Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς
Σταθμούς που φιλοξενούν συνολικά 400 νήπια και
βρέφη, καθώς και δύο (2) ΚΑΠΗ. Απασχολεί 40 άτομα
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προσωπικό (μόνιμο και αορίστου χρόνου), 35 άτομα με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
και ένα (1) άτομο ως ΠΕ Παιδίατρο, καθώς και άλλο ένα
(1) άτομο ως ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων με Σύμβαση
Μίσθωσης Έργου. Στο Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού
του ΝΠΔΔ υπηρετούν τρεις (3) μόνιμοι υπάλληλοι ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, ΔΕ Διοικητικού-Οικονομικού και ΔΕ Διοικητικού, αντίστοιχα, καθώς και δύο
(2) υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού και ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, οι οποίοι δεν
επαρκούν για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών.
• Την καταχώρηση δεδομένων, τον έλεγχος και την
επικαιροποιήση στοιχείων προσωπικού μητρώου των
υπαλλήλων στην εφαρμογή Διαχείριση Προσωπικού.
• Τη διαχείριση έκτατων προβλημάτων που προκύπτουν κενά απουσίες προσωπικού.
• Τη διαχείριση στις πρόσθετες απαιτήσεις των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ
• Την έκδοση ενταλμάτων μισθοδοσίας, υστέρα από
τον έλεγχο των αιτούμενων δικαιολογητικών κατόπιν
προσλήψεως προσωπικού ΣΜΕ
• Επεξεργασία μηνιαίων οικονομικών καταστάσεων,
συμφωνία και ενημέρωση του αρχείου οικονομικών
στοιχείων του ΥΠ.ΕΣ. στην Ε.Ε.Τ.Α.Α.
• Συμμετοχή στις εκδηλώσεις των Παιδικών Σταθμών
κατά τις απογευματινές ώρες.
• Αντιμετώπιση έκτακτων καιρικών φαινομένων (καύσωνας ή ισχυρή βροχόπτωση), οπού μας ζητείται η
συνδρομή μας με απογευματινή απασχόληση προκειμένου να εξυπηρετηθούν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
του Δήμου.
• Τις έκτακτες διοικητικές εργασίες που προκύπτουν
από τις αλλαγές της κείμενης νομοθεσίας (νέο μισθολόγιο, πρόωρη συνταξιοδότηση, μετατάξεις υπαλλήλων,
κινητικότητα υπαλλήλων, επικαιροποίηση στοιχείων
υπαλλήλων, κατάταξη προσωπικού, στατιστικά στοιχεία), οι οποίες λόγω φόρτου εργασίας δεν μπορούν να
ολοκληρωθούν εντός ωραρίου.
• Αναπλήρωση εργαζομένων που αδυνατούν να προσέλθουν στην υπηρεσία του λόγω αιφνίδιων προβλημάτων
• Η σημαντική μείωση προσωπικού λόγω μαζικών
συνταξιοδοτήσεων, μετατάξεων σε παραμεθόριο και
αδυναμίας προσλήψεων που προκαλεί δυσλειτουργία
και ανάγκη υπερωριακής καθημερινής εργασίας για την
κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών
• Έκτακτες εργασίες διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού του ΝΠΔΔ
• Παροχή στοιχείων για ελέγχους που προκύπτουν από
τα ασφαλιστικά ταμεία και φορείς που πραγματοποιούν
ελέγχους στα πλαίσια της συμμέτοχης του φορέα μας σε
ευρωπαϊκό πρόγραμμα, αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε την υπερωριακή απασχόληση για απογευματινή, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου μέχρι 22η
ώρα μέσα στα όρια που προβλέπουν οι διατάξεις του
άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16-12-2015,
για το έτος 2019 των κάτωθι κλάδων με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου:
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Κλάδος

Αριθμός
Ανώτατο όριο ωρών ανά
Υπαλλήλων υπάλληλο μηνιαίως

Σύνολο ανά μήνα

ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού
(ΙΔΟΧ)

1

20

20

ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (ΙΔΟΧ) 1

20

20

Ο αριθμός των υπαλλήλων και των ωρών καθορίζεται από τα όρια των πιστώσεων του Προϋπολογισμού με την παρούσα,
μη επιτρεπομένης σε καμία περίπτωση της αύξησης των πιστώσεων αυτών με οποιοδήποτε τρόπο στη διάρκεια του έτους.
Από την απόφαση αυτή της καθιέρωσης της υπερωριακής απασχόλησης σε συνδυασμό με την κατανομή της,
προκαλείται δαπάνη μέχρι του ποσού των 2.000,00 €, η οποία βαρύνει τον Κ.Α. 60.6042 και τίτλο «Αποζημίωση
υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019.
Για τις παραπάνω έκτακτες ανάγκες απαιτείται διοικητικό προσωπικό δύο (2) ατόμων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μοσχάτο, 4 Δεκεμβρίου 2018
Η Πρόεδρος
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΟΥΚΑΚΗ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(8)
Στην Φ.211198/2018/0028663/05-02-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
458/τ.Β΄/15.02.2019, στη σελίδα 6106, στην α΄ στήλη, στο 15o στίχο, εκ των άνω, διορθώνεται:
το εσφαλμένο:
« … Όν. πατρός ΟΥΜΗ ... »
στο ορθό:
« … Όν. πατρός ΘΥΜΗ ... »
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
Ι

(9)
Στην 217785/Δ1/18.12.2018 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 6014/τ.Β΄/31.12.2018, στη σελίδα 71077, στη β΄ στήλη, στο 13o στίχο, εκ των κάτω, διορθώνεται:
το εσφαλμένο:
« … π.δ. 25/2016... »
στο ορθό:
« … π.δ. 125/2016... »
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - 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)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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)

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

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

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

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

*02009141803190008*

