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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 75393 (1)
  Επανακαθορισμός του είδους και του ποσοστού δαπα−

νών που πληρώνονται σε βάρος της Πάγιας Προκα−
ταβολής του Πυροσβεστικού Σώματος.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4249/2014 (Α΄−73) «Αναδιοργά−

νωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού 
Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προ−
στασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δη−
μόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση 
λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας 
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» 
και ιδίως τα άρθρα 6 και 7.

2. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (Α΄−143) «Αρχές δη−
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ − δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 
10 του Ν. 4337/2015 και ιδίως το άρθρο 108.

3. Τις διατάξεις του Π.δ. 426/1991 (Α΄−155) «Περί Οικονο−
μικής και Λογιστικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώ−
ματος και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 9 
αυτού, που κωδικοποιήθηκαν με το Π.δ. 210/1992 (Α΄−99).

4. Τις διατάξεις του Π.δ. 24/2015 (Α΄–20) «Σύσταση και 
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμ−
ματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

5. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών» (Α΄−116).

6. Την υπ’ αριθ. Υ29/08−10−2015 (Β΄−2168) απόφαση Πρω−
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

7. Την υπ’ αριθ. Υ6/25−09−2015 (Β΄−2109) απόφαση Πρω−
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
Νικόλαο Τόσκα».

8. Τηv υπ’ αριθ. 2/65017/ΔΠΓΚ από 04−11−2015 απόφαση 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους / Υπουργείου 
Οικονομικών «Τροποποίηση κώδικα κατάταξης εσόδων−
εξόδων» (Α.Δ.Α. 7ΩΜ1Η−Η9Ι).

9. Την υπ’ αριθ. οικ. 2/64009 από 08−10−2015 απόφαση 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους / Υπουργείου 
Οικονομικών «Τροποποίηση κώδικα κατάταξης εσόδων−
εξόδων» (Α.Δ.Α. 7ΖΥΞΗ−Κ1Λ).

10. Την υπ’ αριθ. 21019/29−05−2015 (Β’−1051) Κοινή από−
φαση του Αν. Υπουργού Οικονομικών και Αν. Υπουργού 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Περί του είδους και του 
ποσοστού δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της 
πάγιας Προκαταβολής του Πυροσβεστικού Σώματος».

11. Την ανάγκη άμεσης πληρωμής των δαπανών των 
Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος που σχετίζο−
νται κυρίως με: α) την αντιμετώπιση εκτάκτων, επειγου−
σών και σοβαρών αναγκών σχετικών με την εν γένει 
εξασφάλιση της ασφάλειας και προστασίας της ζωής 
και της περιουσίας των πολιτών και του Κράτους, του 
φυσικού περιβάλλοντος και ιδίως, του δασικού πλούτου 
της Χώρας από τους κινδύνους των πυρκαγιών, θεομη−
νιών και λοιπών καταστροφών, β) τα έξοδα μετακίνησης 
(ημερήσια αποζημίωση, έξοδα διανυκτέρευσης και έξοδα 
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εγκατάστασης) των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, γ) τις αμοιβές συντήρησης του εξοπλισμού του 
Πυροσβεστικού Σώματος, δ) την προμήθεια ειδών συντήρησης των μεταφορικών μέσων και λοιπού εξοπλισμού, 
ε) την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης, στ) την προμήθεια παγίων και αναλώσιμων υλικών 
γενικά και ζ) τις απλήρωτες υποχρεώσεις παρελθόντων οικονομικών ετών οι οποίες καταλογίζονται στους Κ.Α.Ε. 
της κατηγορίας 9000 «Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών».

12. Την από 23/12/2015 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού (στο πρώην ΥΔΕ 
και ΠτΠ) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

13. Την υπ’ αρ. 777/2016/20−01−2016 αιτιολογημένη γνώμη της ΥΔΕ στο τέως Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη.

14. Το ποσό της πάγιας προκαταβολής του Πυροσβεστικού Σώματος, υπό το φορέα /ειδικό φορέα 07−420 με 
τίτλο «Πυροσβεστικό Σώμα», ανέρχεται στα 8.804.108,58 ευρώ.

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Καθορίζουμε το είδος και το ποσοστό δαπανών κατά Κωδικό Αριθμό Εξόδων (Κ.Α.Ε.), που πληρώνονται σε 
βάρος της Πάγιας Προκαταβολής του φορέα/ειδικού φορέα 07−420 «Πυροσβεστικό Σώμα» όπως αναγράφονται 
στον κατωτέρω πίνακα:

Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

0716 
Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (πε−
ριλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της 
Κυβέρνησης, οι Γεν. Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)

10,00% 

0719 Λοιπά έξοδα μετακίνησης 30,00% 

0721 Ημερήσια αποζημίωση 30,00% 

0722 Έξοδα διανυκτέρευσης 40,00% 

0723 Έξοδα εγκατάστασης 40,00% 

0829 Λοιπές μεταφορές 100,00% 

0851 
Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκα−
ταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και 
λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων 

20,00% 

0861 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 
ξηράς γενικά 30,00% 

0862 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή πλωτών μέσων και 
δεξαμενών 30,00% 

0869 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού 30,00% 

1214 Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού 100,00% 

1219 Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθο−
πεδικών ειδών 100,00% 

1311 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσε−
ων 20,00% 

1321 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών 
μέσων ξηράς γενικά 20,00% 

1323 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων 
και δεξαμενών 20,00% 

1329 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους 
λοιπού εξοπλισμού 20,00% 

1411 Προμήθεια ειδών διατροφής, ποτών και καπνού 100,00% 

1511 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 20,00% 
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1641 Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών 10,00% 

1642 Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού 10,00% 

1691 Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων 10,00% 

5152 Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων ανα−
γκών (ΠΣΕΑ) 100,00% 

9121 Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών 
υλικών κλπ 100,00% 

9131 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού 77,00% 

9141 Προμήθεια υλικών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτησης 74,00% 

9151 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 6,00% 

9169 Λοιπές προμήθειες 2,00% 

9173 Έπιπλα και σκεύη 57,00% 

9175 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα 10,00% 

9261 Εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς 100,00% 

Άρθρο 2

Tα ποσοστά διάθεσης που ρυθμίστηκαν με την υπ’ αριθ. 21019/29−05−2015 (Β’−1051) κοινή απόφαση του αν. Υπουρ−
γού Οικονομικών και αν. Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά με τον καθορισμό του 
είδους και του ποσοστού δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της Πάγιας Προκαταβολής του Πυροσβεστικού

Σώματος, παύουν να ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας.

Άρθρο 3

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2016

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

F

    Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 70Α/9/οικ.6060 (2)
Μεταβίβαση στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων της αρμοδιότητας να καθορίζει με απόφασή 
του το ωράριο εργασίας του προσωπικού που υπη−
ρετεί ή διατίθεται στη Δ/νση Αποκατάστασης Επι−
πτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμ−
ματείας Υποδομών του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.

  Ο ANAΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Tης παρ. 6 του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί 
καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των 
δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών 
θεμάτων» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 
1157/1981 (ΦΕΚ Α΄/126) όπως ισχύει.

β) Tων παρ. 1 και 2 του άρθρου 23 του Ν.1735/1987 
(ΦΕΚ Α΄ 195) «Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, κοινωνι−
κός έλεγχος στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα 
και άλλες διατάξεις».

γ) Tου άρθρου 41 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α΄ 138) «Για 
την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις».

δ) Tου Π.δ. 99/2014 (ΦΕΚ Α΄/166) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης».

ε) Tου Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α΄116) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».

2. Την αριθμ. Υ 21/06−10−2015 (ΦΕΚ Β΄/2144/06−10−2015) 
απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Χριστόφορο Βερναρδάκη».

3. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25−07−2011 (ΦΕΚ Β΄/1659) 
απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Τροποποίηση της 
υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27−06−2006 (ΦΕΚ Β΄ 769) 
απόφασης «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώ−
ρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και 
των Ν.Π.Δ.Δ.»».

4. Το αριθμ. 72964/17.12.2015 έγγραφο του Υπουργού 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με το οποίο ζητεί−
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ται ο καθορισμός ωραρίου εργασίας σε εικοσιτετράω−
ρη βάση (καθημερινές, Σάββατα, Κυριακές και αργίες) 
του προσωπικού που υπηρετεί ή διατίθεται στη Δ/νση 
Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών 
της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ, για 
την αποκατάσταση των ζημιών μετά το σεισμό της 17ης 
Νοεμβρίου 2015 στη Λευκάδα.

5. Τις έκτακτες ανάγκες λόγω του σεισμού της 17ης 
Νοεμβρίου 2015 στη Λευκάδα.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Μεταβιβάζουμε στον Υπουργό Υποδομών, Μετα−
φορών και Δικτύων την αρμοδιότητα να καθορίζει με 
απόφαση του το ωράριο εργασίας του προσωπικού 
που υπηρετεί ή διατίθεται στη Δ/νση Αποκατάστασης 
Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμ−
ματείας Υποδομών του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.

2. Το ανωτέρω προσωπικό θα απασχολείται μέσα στα 
χρονικά όρια που προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2016

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. 21088 (3)
Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Ηλιούπολης.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

 ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ − 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 13 παρ. 3 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας 

Δικηγόρων» (Α΄/208).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 (Α΄/98).

γ) Του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων 
και Κοινοτήτων» (Α΄/114).

δ) Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
− Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄/87).

2. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 113/2010 «Ανάληψη υπο−
χρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄/194).

3. Τη με αριθ. Υ29/8−10−2015 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄/2168).

4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Ηλιούπολης (Β΄/707/2015), καθώς και τις ανάγκες της 
Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου.

5. Το με αριθ. πρωτ. 35388 οικ./17−11−2015 έγγραφο του 
Δημάρχου Ηλιούπολης, με συνημμένη τη με αριθ. 273/31−
8−2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: 
«Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης υποψηφίων 
δικηγόρων στο Δήμο Ηλιούπολης».

6. Τη με αριθ. 2674/24−1−2016 βεβαίωση περί δέσμευσης 
σχετικής πίστωσης και

7. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή προκαλείται 
για το τρέχον έτος δαπάνη ύψους δεκατριών χιλιάδων 

διακοσίων (13.200,00) ευρώ που θα καλυφθεί από τον 
Προϋπολογισμό του Δήμου Ηλιούπολης, οικονομικού 
έτους 2016 (Κ.Α. 10.6041.0003/Αποζημίωση Πρακτικής 
Άσκησης Ασκούμενων Δικηγόρων) και για καθένα από 
τα επόμενα έτη, δαπάνη ύψους δεκατεσσάρων χιλιά−
δων τετρακοσίων (14.400,00) ευρώ, που θα εγγράφεται 
στον Προϋπολογισμό του Δήμου Ηλιούπολης οικείου 
οικονομικού έτους, αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε:
α) Tον αριθμό των υποψηφίων δικηγόρων, που θα 

πραγματοποιήσουν την άσκηση τους στη Νομική Υπηρε−
σία του Δήμου Ηλιούπολης, σε δύο (2) άτομα, ανά έτος.

β) Tο χρονικό διάστημα άσκησης τους σε έξι (6) μήνες, 
με δικαίωμα παράτασης για διάστημα επιπλέον έξι (6) 
μηνών, μετά από αίτηση του υποψηφίου δικηγόρου και 
την αποδοχή της παράτασης αυτής από τον Υπουργό 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρ−
θρου 13 του Ν. 4194/2013. Τα εξάμηνα θα ξεκινούν την 
1η Φεβρουαρίου και 1η Αυγούστου κάθε έτους.

γ) Tη μηνιαία αποζημίωση τους στο ποσό των εξακο−
σίων (600) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε 
ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος 
κάθε ημερολογιακού μηνός.

Β. Ορίζουμε το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης 
των ασκουμένων δικηγόρων σε οκτώ (8) ώρες, αναλόγως 
των αναγκών της Υπηρεσίας.

Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου 
είναι ο εκάστοτε Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας 
του Δήμου Ηλιούπολης.

Γ. Η αμοιβή των ασκουμένων θα καταβάλλεται με 
βάση το παρουσιολόγιο, με ένταλμα από τη Διεύθυνση 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2016 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. απόφ. 902/2015 (4)

Κατάταξη υπαλλήλου
σε ειδικότητα ανώτερης κατηγορίας.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 86 του Ν. 3463/2006 «Κύ−

ρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/
τ.Α΄/8−6−2006) και άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρ−
χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.
Α΄/7−6−2010).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 8 του Ν. 4325/2015 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης − Καταπολέμηση 
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Απο−
κατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47/τ.Α΄/
11−5−2015) όπου αναφέρεται «η παρ. 3 του άρθρου 20 του 
Ν. 3475/2006 (Α΄/146), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
5 παρ. 4 εδάφιο γ' του Ν. 3687/2008 (Α΄/71) εφαρμόζεται 
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και στους μουσικούς των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και στα νο−
μικά πρόσωπα αυτών. Προσόντα διορισμού του κλάδου 
Μουσικών TE, στον οποίο κατατάσσονται αυτοδικαίως 
οι μουσικοί των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και των νομικών προ−
σώπων αυτών, με πράξη του οικείου δημάρχου, είναι 
πτυχίο ή δίπλωμα μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου 
μη ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή 
πτυχίο μουσικής ειδικότητας του άρθρου 8 παρ. 5 του 
Ν. 2158/1993 (Α΄/109) ή πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο της 
αλλοδαπής και απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυ−
κείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 3 του Ν. 3475/2006 
όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 παρ. 4 εδάφιο 
γ΄ του Ν. 3687/2008 «Θέματα προσωπικού Υπουργείου 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 159/τ.Α΄/1−8−2008).

4. Την υπ’ αριθ. 20.208/16−6−2015 αίτηση του υπαλλήλου 
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 
Εμμανουλούδη Εμμανουήλ του Δημητρίου, με ειδικότητα 
ΔΕ Μουσικών με βαθμό Δ΄.

5. Τα στοιχεία του ατομικού υπηρεσιακού φακέλου 
του ανωτέρω υπαλλήλου.

6. Την με αριθ. 467/37.676/01−09−2014 απόφαση του Δη−
μάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων, μεταβίβασης αρμο−
διοτήτων, εξουσιοδότησης υπογραφών, διαπιστώνουμε:

Την αυτοδίκαιη κατάταξη του υπαλλήλου με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου Εμμανου−
λούδη Εμμανουήλ του Δημητρίου, στην κατηγορία TE 
της ειδικότητας Μουσικών από την κατηγορία ΔΕ Μου−
σικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 8 
του Ν. 4325/2015, από 11/05/2015, ημέρα δημοσίευσης του 
ανωτέρω νόμου στο ΦΕΚ 47/Α΄/11−5−2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λαγκαδάς 14 Ιουλίου 2015

Ο Δήμαρχος κ.α.α.
Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών

Οικονομικών Υπηρεσιών
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΟΜΜΑΤΑΣ

F
    Αριθμ. απόφ. 11/2016 (5)
 Καθιέρωση και έγκριση υπερωριακής εργασίας υπαλ−

λήλου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σπετσών 
για το έτος 2016.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 
ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/ 

2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 του 
Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α; /28.06.2007) «Κύρωση του Κώδι−
κα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

3. Τις διατάξεις του κεφ. Β΄ του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄)
«Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, 
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου 
και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
(Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) καθώς και των 
Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του Ν. 3429/2005 (Α΄/314) και άλλες 
μισθολογικές διατάξεις».

4. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του Ν. 2503/
1997 (ΦΕΚ 107/Α/30.05.1997) «Διοίκηση οργάνωση, στελέ−
χωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική 
αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

5. Την υπ’ αριθ. οικ. 2/2015/ΔΕΠ/05.01.2016 Εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομικών, «Παροχή οδηγιών για την 
εφαρμογή των διατάξεων του κεφ. Β΄ του Ν. 4354/2015 
(ΦΕΚ 176/Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων 
του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προ−
σώπων 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»

6. Το γεγονός ότι στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σπε−
τσών υπηρετεί μια μόνο υπάλληλος και απαιτείται να 
ασχοληθεί υπερωριακά και πέραν του κανονικού ωρα−
ρίου εργασίας για την αντιμετώπιση των υπηρεσιακών 
αναγκών όπως:

• Η τήρηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμ−
βουλίου

• Η τήρηση προγράμματος «Μισθοδοσίας− Ενιαίας 
Αρχής πληρωμών− ΙΚΑ».

• Τήρηση των νέων ηλεκτρονικών εφαρμογών 
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ», «Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων».

• Έλεγχος των εισπραττομένων προστίμων ΚΟΚ.
• Είσπραξη λιμενικών τελών.
• Έλεγχος εσόδων από παραχωρήσεις χώρων.
• Έλεγχος εκτελουμένων έργων και εργασιών με επι−

τόπια αυτοψία.
7. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει θα αντιμετωπιστεί 

από τον ΚΑΕ 10.6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργα−
σίας και από τον ΚΑΕ 10.6052.0001 «Εργοδοτικές ει−
σφορές» του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου Σπετσών, οικονομικού έτους 2016, αποφασίζει 
ομόφωνα:

1. Καθιερώνουμε για το έτος 2016 υπερωριακή απα−
σχόληση με αμοιβή, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι 
διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄)
στην υπάλληλο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σπε−
τσών Φωτεινή Θεοδοσίου του Παναγιώτη κλάδου ΔΕ1 με 
βαθμό Δ, για είκοσι (20) ώρες μηνιαίως για την κάλυψη 
των υπηρεσιακών αναγκών.

2. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση της ανω−
τέρω υπαλλήλου του ΔΛΤΣ για το οικ. έτος 2016, σύμ−
φωνα με την προβλεπόμενη από το νόμο αποζημίωση.

3. Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσω−
πικού, ως ανωτέρω θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με 
τις ανάγκες της υπηρεσίας.

4. Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις 
πιστώσεις των ΚΑ 10.6022 «Αποζημίωση υπερωριακής 
εργασίας» με ποσόν 1.300,00€ και ΚΑ 10.6052.0001 «Ερ−
γοδοτικές εισφορές» με ποσόν 150,00€ του προϋπολο−
γισμού του ΔΛΤ Σπετσών οικ. έτους 2016.

5. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Σπέτσες, 4 Φεβρουαρίου 2016

 Ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Σ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΑΜΟΣ
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    Αριθμ. 20/10−02−2016 (6)
Έγκριση υπερωριών των υπαλλήλων του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών & Αλιείας Α.Ε. για το έτος 2016,

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.  

 Έχοντας υπόψη: 
1. Το Κ.Ν. 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών», ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
2. Το Π.δ. 406/98 (Φ.Ε.Κ. 286/τ.Α΄/21−12−98) «Περί μετατροπής του Οργανισμού Κεντρικής Αγοράς Αθηνών Ν.Π.Δ.Δ. 

σε ανώνυμη εταιρεία και έγκριση του καταστατικού της», ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
3. Το άρθρο 237 του Ν. 4072/2012 (Φ.Ε.Κ. 86/τ.Α΄/11−04−2012) «Συγχώνευση ανωνύμων εταιρειών Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. με ΕΤ.ΑΝ.

ΑΛ. Α.Ε.». 
4. Τον «Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Κανονισμό Προσωπικού του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. 8449/

τ. Α.Ε.−Ε.Π.Ε./14−08−2014). 
5. Το «Νέο Καταστατικό Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. τροποποιημένο και κωδικοποιημένο, ενιαίο κείμενο καταστατικού της 

Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας», (Γ.Ε.Μ.Η. 293901/16−01−2015). 
6. Την υπ’ αριθ. 70282/29−06−2015 κοινή υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 482/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./01−07−2015) «Αντικατάσταση και 

ορισμός Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Οργανισμός 
Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε. (Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.)». 

7. Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (Φ.Ε.Κ. 176/τ.Α΄/16−12−2015). 
8. Την εγκεκριμένη δαπάνη για την υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε., ύψους (155.000,00 €) 

η οποία έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε., έτους 2016 (κωδικός 60.00). 
9. Το γεγονός ότι για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών και για την έρρυθμη λειτουργία του Οργανισμού, 

κρίνεται απαραίτητη η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού για τους κατωτέρω αναφερόμενους λόγους 
και τη διεκπεραίωση των αναφερόμενων κάτωθι εργασιών: 

Α) Ο Ο.Κ.Α.Α. δεν είναι μια συνηθισμένη δημόσια υπηρεσία με συγκεκριμένο ωράριο ενάρξεως και λήξεως εργα−
σιών, αλλά ένας σημαντικός χώρος δραστηριότητος, με εργασία σε 24ωρη βάση, με πολλές ιδιαιτερότητες, που 
συνδέονται με σταθμητό παράγοντα «άφιξη και διακίνηση του εμπορεύματος», που πρέπει να έχει τη δυνατότητα 
αντιμετώπισης των λειτουργικών αναγκών, οι οποίες δεν μπορούν να προβλεφθούν εκ των προτέρων, είναι εξαι−
ρετικές και επείγουσες και δεν επιδέχονται αναβολή. Στον Οργανισμό υπάρχουν θέσεις οι οποίες καλύπτονται 
από απασχολούμενους σε εναλλασσόμενες βάρδιες επί 24ωρη βάση όλες τις ημέρες τις εβδομάδας. Για παρά−
δειγμα, η συντριπτική πλειοψηφία των συναλλαγών στις ιχθυόσκαλες λαμβάνει χώρα σε νυχτερινές ώρες, ενώ 
και η Κεντρική Αγορά της Αθήνας απασχολεί προσωπικό σε κυλιόμενες 24ωρες βάρδιες. 

Β) Ο μεγάλος όγκος των προς κάλυψη ωρών είναι ανελαστικός αφού καλύπτουν προσωπικό που εργάζεται σε 
24ωρη βάρδια και τις 7 ημέρες της εβδομάδας και συνυπολογιζόμενης της αποχώρησης υπαλλήλων λόγω συ−
νταξιοδοτήσεως, και της μη προσλήψεως υπαλλήλων για πάνω από 15 έτη, οι ώρες θα πρέπει να καλυφθούν είτε 
υπερωριακά από τους υφισταμένους υπαλλήλους είτε με εξωτερικές εργολαβίες. Σημειώνουμε ότι τα τελευταία 
3 χρόνια (από 1/1/2013) έχουν ήδη αποχωρήσει 16 άτομα από το προσωπικό. 

Γ) Η πραγματοποίηση νέων επενδύσεων και η προσφορά νέων υπηρεσιών προς τους μισθωτές και οι δράσεις 
υλοποίησης του εγκεκριμένου Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου απαιτούν επιπλέον απασχόληση από το 
προσωπικό του Οργανισμού. 

Δ) Με το άρθρο 20 του Π.δ/τος 306/1989 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/01−06−1989), όπως τροποποιήθηκε με το Π.δ. 406/1998 
(ΦΕΚ 286/τ.Α΄/21−12−1998), το άρθρο 13 του Κανονισμού Οργάνωσης και Κανονισμού Προσωπικού του Ο.Κ.Α.Α. 
(ΦΕΚ 8449/τ.Α.Ε.−Ε.Π.Ε./14−08−2014) και την υπ’ αριθμ. 319961/2909 οικ. κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 823/τ.Β΄/
22−06−1976), καθορίστηκε το ωράριο λειτουργίας του Ο.Κ.Α.Α. και των Υποκαταστημάτων − Ιχθυοσκαλών, καθώς 
και των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτά, σε 24ωρη βάση.

Ε) Δυνάμει της υπ’ αριθ. ΔΙΟΔ/Φ62/25/Α3163/26−03−1982 υπουργικής απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της 
Κυβερνήσεως και των υπ’ αριθ. 9657/339/15−03−82, 82965 π.ε./24−01−85 και 20902/29−05−86 κοινών υπουργικών από−
φάσεων των Υπουργών Γεωργίας και Εμπορίου, καθορίστηκε το ημερήσιο ωράριο εργασίας για τους επί 24ώρου 
βάσεως εργαζομένους στον Ο.Κ.Α.Α. 

ΣΤ) Δια της διατάξεως του άρθρου 7 παρ. 7 του Ν. 2703/1999 (Φ.Ε.Κ. 72/τ.Α΄/08−04−99) ορίζεται ότι το προσωπικό 
του Ο.Κ.Α.Α., το οποίο υπηρετούσε κατά τον χρόνο της μετατροπής σε Α.Ε. «διατηρεί το υφιστάμενο μισθολογικό 
καθεστώς, όπως ισχύει κάθε φορά». 

Ζ) Η ανωτέρω υπερωριακή απασχόληση, του προσωπικού του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. που εργάζεται εναλλασσόμενη βάρδια 
και μη, συνολικά 120 ατόμων, είναι σύμφωνη με τις ρυθμίσεις και του περιορισμούς που θέτει το άρθρο 20 του 
Ν. 4314/2015 συγκεκριμένα, οι ώρες υπερωριακής εργασίας δεν υπερβαίνουν τα σχετικά όρια που τίθενται από 
την κείμενη νομοθεσία, αποφασίζει ομόφωνα:

1. Εγκρίνει την παρακάτω υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. για το Α΄ εξάμηνο του 
έτους 2016:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΡΕΣ 

Κατηγορία α (υπερωριακή εργασία απογευματινών ωρών και μέχρι 22η ώρα) 2.800 

Κατηγορία β (για νυχτερινή εργασία εργασίμων ημερών που παρέχεται από 22η ώρα έως 6η 
πρωινή) 300 
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Κατηγορία γαα (Κυριακές και εξαιρέσιμες από 6η πρωινή μέχρι 22η ώρα) 1.400 

Κατηγορία γββ (Κυριακές και εξαιρέσιμες από 22η πρωινή μέχρι 6η πρωινή) 95 

Κατηγορία δαα (προς συμπλήρωση εβδομαδιαίας υποχρεωτικής νυχτερινής εργασίμων) 15.000 

Κατηγορία δββ (προς συμπλήρωση εβδομαδιαίας υποχρεωτικής νυχτερινής και ημερήσια Κυ−
ριακών & εξαιρέσιμων) 8.000 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 27.595,00

2. Εγκρίνει την παρακάτω υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού του Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. για το Β΄ εξάμηνο του 
έτους 2016:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΡΕΣ

Κατηγορία α (υπερωριακή εργασία απογευματινών ωρών και μέχρι 22η ώρα) 2.800

Κατηγορία β (για νυχτερινή εργασία εργασίμων ημερών που παρέχεται από 22η ώρα έως 6η 
πρωινή) 300

Κατηγορία γαα (Κυριακές και εξαιρέσιμες από 6η πρωινή μέχρι 22η ώρα) 1.400

Κατηγορία γββ (Κυριακές και εξαιρέσιμες από 22η πρωινή μέχρι 6η πρωινή 95 

Κατηγορία δαα (προς συμπλήρωση εβδομαδιαίας υποχρεωτικής νυχτερινής εργασίμων) 15.000 

Κατηγορία δββ (προς συμπλήρωση εβδομαδιαίας υποχρεωτικής νυχτερινής και ημερήσια 
Κυριακών & εξαιρέσιμων) 8.000 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 27.595,00

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

  Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΘΕΟΔΩΡΟΣ

F

     Αριθμ. απόφ. 3−2016 (7)
  Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας της Moνoμετοχικής 

Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Δήμου Διστόμου − 
Αράχοβας − Αντίκυρας. 

 Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ «MONOMΕΤΟΧΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ − ΑΡΑΧΩΒΑΣ − ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ» 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 

3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλι−
κράτης».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 49 του Ν. 3584/2007 
«Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλ−
λήλων».

3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του Ν. 4354/2015 
(ΦΕΚ 176/Α΄) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δα−
νείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

4. Την υπ’ αριθ. οικ.5/1/2016/2/2015/ΔΕΠ Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών − Παροχή οδηγιών για την 
εφαρμογή των διατάξεων του Δεύτερου Κεφαλαίου 
του Ν. 4354 (ΦΕΚ 176/Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των 
υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, 

των Νομικών Προσώπων (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαί−
ου (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 εξασφαλισμένες πιστώσεις του Προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2016 με Κ.Α. 60.00 «Αμοιβές προσω−
πικού Διοίκησης», ποσού 36.000,00 ευρώ, αποφασίζουμε 
ομόφωνα:

Την καθιέρωση εργασίας με αμοιβή, για την άσκηση 
των παρακάτω καθηκόντων πέραν του υποχρεωτικού 
ωραρίου εργασίας, για το Α΄ εξάμηνο του 2016, με μέγι−
στο αριθμό υπαλλήλων (1) έναν και υπερωριακή εργασία 
μέχρι εκατόν είκοσι ώρες (120) ανά υπάλληλο:

Υπερωριακή 
Απασχόληση

Αριθμός
Υπαλλήλων

Κ.Α.

Πρακτικογράφος Διοικητικού 
Συμβουλίου

1 60.00

ΣΥΝΟΛΟ 1  

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αράχωβα, 22 Φεβρουαρίου 2016 

Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ   
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 79 054
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02007211703160008*

1. ΜΕ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ, ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ κ.λπ.

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 − fax: 210 5279054
Ωράριο λειτουργίας για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 − 13:30 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Τμήμα Πωλήσεων:  (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 − 180)
Τμήμα Συνδρομητών:  (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Τμήμα Πληροφοριών:  (Ισόγειο, Γραφείο 3 και τηλεφωνικό κέντρο 210 5279000) 
Τμήμα A1 Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

2. ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ

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

    

1. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

Η ηλεκτρονική μορφή των τευχών ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με τα 
δημοσιεύματα σε αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν 
καταχωρισθεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας στην 
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.

Η έντυπη μορφή των τευχών 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 κυκλοφορία τευχών ΦΕΚ η διάθεση γίνεται υπό μορφή συνδρομής από το τμήμα Συνδρομητών.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την διαθεσιμότητα 
των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα. 
Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης 
των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). 

Περισσότερες πληροφορίες για δημοσιεύματα και λοιπά θέματα, μπορείτε να αναζητήσετε από το 
Τμήμα Πληροφοριών καθώς και από το τηλεφωνικό κέντρο του Εθνικού Τυπογραφείου. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από σχετικό αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους αλληλο−
γραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

     

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Το Εθνικό Τυπογραφείο είναι δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με κύρια αποστολή την έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, εκτύπωση, 
διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).
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