
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού.

2 Τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, 
έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της 
επιχείρησης «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΕΙΣ Α.Ε.» σύμφωνα με το αρ. 8 παρ. 1 του Ν. 3299/2004
και το αρ. 18 παρ. 6 του Ν. 4013/2011, το αρ. 16 παρ. 
2 του Ν. 3908/2011, το αρ. 5 του Ν. 4242/2014 και το 
Π.δ. 33/2011. 

3 Τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίησης 
κόστους, έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της 
επένδυσης της επιχείρησης «MEGA PLAST ΒΙΟΜΗ-
ΧΑΝΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σύμφω-
να με το αρ. 8 παρ. 1 του Ν. 3299/2004 και το αρ. 
18 παρ. 6 του Ν. 4013/2011, το αρ. 16 παρ. 2 του
Ν. 3908/2011, το αρ.5 του Ν. 4242/2014 και το
Π.δ. 33/2011 που υπήχθη στο Ν. 3299/2004 με την 
με αριθ. ΔΙΣΑ/7906/Π10/5/00028/Ε/Ν. 3299-04/
25-07-2008 απόφαση υπαγωγής (περίληψη της 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1668/Β/18.08.2008). 

4 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ-
λήλων του Δήμου για το Β΄ εξάμηνο 2016.

5 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας στο Δήμο Πύ-
λης για το Β ΄ εξάμηνο του έτους 2016.

6 Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης καθώς 
και νυχτερινής εργασίμων ημερών και ημερήσιας 
ή νυχτερινής που παρέχεται Κυριακές και Εξαιρέ-
σιμες ημέρες των υπαλλήλων του Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕ-
ΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙ-
ΝΙΚΗ: Υποκατάστημα ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 
Μονίμων και Ιδιωτικού Δικαίου το 2016.

7 Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

8 Διόρθωση σφάλματος στην Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328/ 
12-5-2016 απόφαση Υπουργού ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1561/2-6-2016/τ.Β’.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)

  Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού. 

 Με την αριθ. 92/2016 (2η ορθή επανάληψη) απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Ζίχνης, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4368/2016 
(ΦΕΚ 21/Α΄/21-2-2016) και των άρθρων 65, 67, 225, 226 
του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010), αυξάνεται το 
ωράριο εργασίας των υπαλλήλων με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Παπαϊωαννίδου 
Σουλτάνας του Ιωάννη και Τοπκάρογλου Βασιλικής του 
Ανάργυρου, ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών μερικής απα-
σχόλησης, σε τριάντα ώρες εβδομαδιαίως, με αντίστοι-
χη αύξηση των πάσης φύσεως αποδοχών τους, κατόπιν 
των αριθ. 3165/29-3-2016 και 3112/ 28-3-2016 αιτήσε-
ών τους. Η εν λόγω αύξηση του ωραρίου εργασίας των 
ανωτέρω υπαλλήλων θα εφαρμοστεί χρονικά μετά την 
λήξη των συμβάσεων του έκτακτου προσωπικού, που 
καλύπτει τις επιπλέον ανάγκες στον Δήμο Νέας Ζίχνης, 
δηλ. μετά τις 30-6-2016.

(Αριθ. απόφ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί 
μεταφοράς των υπαλλήλων από το Υπουργείο Παιδείας, 
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στο Δήμο Νέας 
Ζίχνης Σερρών σε θέση Ι.Δ.Α.Χ. με καθεστώς μειωμέ-
νου ωραρίου απασχόλησης: 10531/20-12-2010 - Φ.Ε.Κ. 
2060/Β΄/31-12-2010, 11354/31-12-2010 - Φ.Ε.Κ. 2242/B΄/
31-12-2010, 4916/31-5-2011 - Φ.Ε.Κ. 1537/Β΄/27-6-2011).

(Αριθ. βεβ. Δήμου Νέας Ζίχνης για την πρόβλεψη της 
προκαλούμενης δαπάνης: 5392/6-6-2016).

(Αριθ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- 
Θράκης: οικ. 11045/24-6-2016)

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Η Προϊσταμένη Τμήματος 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών 
Προσώπων Θεσσαλονίκης

ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΤΣΕΛΕΝΤΗ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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   (2)
 Τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κό-

στους, έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της 

επένδυσης της επιχείρησης «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» σύμφωνα με 

το αρ. 8 παρ. 1 του Ν. 3299/2004 και το αρ. 18 

παρ. 6 του Ν. 4013/2011, το αρ. 16 παρ. 2 του 

Ν. 3908/2011, το αρ. 5 του Ν. 4242/2014 και το 

Π.δ. 33/2011.  

 Με την ΔΙΑΠ/112347/Π10/5/359/Ε/Ν.3299-04/22-06-2016
απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης εγκρίθηκε η ολο-
κλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, έναρξη παραγωγικής 
λειτουργίας της επένδυσης με τα παρακάτω στοιχεία:

Επωνυμία ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

Είδος επένδυσης ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ 
ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ 
ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ 
ΤΥΠΟΥ 62 ΚΛΙΝΩΝ

Τόπος εγκατάστασης «ΣΕΡΒΙΛΙ ΤΥΛΙΣΣΟΥ»-Δ. 
ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ-Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Συνολικό 
επιχορηγούμενο κόστος 
επένδυσης βάσει 
απόφασης υπαγωγής

800.000,00€

Κόστος οριστικοποίησης 748.100,00€
Επιχορήγηση 291.759.00€ (39%)
Υφιστάμενες ΕΜΕ που 
καθορίστηκαν στην 
εγκριτική απόφαση

11,87 ΕΜΕ

Υφιστάμενες ΕΜΕ που 
διατηρήθηκαν μετά την 
επένδυση

2012-2013: 7,05ΕΜΕ,
2013-2014: 11,28ΕΜΕ 
2014-2015: 16,54ΕΜΕ

Νέες ΕΜΕ σύμφωνα με 
εγκριτική απόφαση

0,00 ΕΜΕ

Νέες ΕΜΕ που 
δημιουργήθηκαν

0,00

Ημερομηνία 
ολοκλήρωσης

01.04.2011

Έναρξη παραγωγικής 
λειτουργίας

23.11.2012

Επιβολή κύρωσης - 
Υπόλοιπο επιχορήγησης

Να επιβληθεί ποινή ποσού 
22.722,006 που αποτελεί ποσό 
κύρωσης για μη διατήρηση 
υφιστάμενων ΕΜΕ βάσει 
της αρ. 49901/21.11.2012 
απόφασης.(Να καταβληθεί το 
υπόλοιπο της επιχορήγησης 
ύψους 113.037,00€

Για την έκδοση της απόφασης αυτής δεν απαιτείται 
έγκριση γνωμοδοτικής επιτροπής σύμφωνα με το αρ. 16 
παρ. 2 του Ν. 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α’/1-2-2011) «Ενίσχυση 
Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, 
την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή συνοχή» 

και το Π.δ. 33/201(ΦΕΚ 83/Α’/14-4-2011) «Διαδικασία 
αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που 
υπάγονται στο Ν.3908/2011». 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Περιφερειάρχης

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

    Ι 

(3)

 Τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίησης 

κόστους, έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της 

επένδυσης της επιχείρησης «MEGA PLAST ΒΙΟ-

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

σύμφωνα με το αρ. 8 παρ. 1 του Ν. 3299/2004 και 

το αρ. 18 παρ. 6 του Ν. 4013/2011, το αρ. 16 παρ. 

2 του Ν. 3908/2011, το αρ.5 του Ν. 4242/2014 και 

το Π.δ. 33/2011 που υπήχθη στο Ν. 3299/2004 με 

την με αριθ. ΔΙΣΑ/7906/Π10/5/00028/Ε/Ν. 3299-

04/25-07-2008 απόφαση υπαγωγής (περίληψη 

της δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1668/Β/18.08.2008).  

 Με την με αριθ. ΔΙΑΠ/112365/Π10/5/00028/Ε/ Ν.3299-
04/22-6-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, 
εγκρίθηκε η Τροποποίηση, Ολοκλήρωση, οριστικο-
ποίηση κόστους, έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της 
επένδυσης με τα παρακάτω στοιχεία:

Επωνυμία
MEGA PLAST ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Είδος επένδυσης

Επέκταση μονάδας 
παραγωγής πλαστικών 
προϊόντων εξαιρετικά 
προηγμένης τεχνολογίας

Τόπος εγκατάστασης
ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου οδός Α 
και Θ. Ο.Τ. 18, Δήμος Νέας 
Αλικαρνασσού, Ν. Ηρακλείου

Συνολικό 
επιχορηγούμενο κόστος 
Επένδυσης Βάσει 
απόφασης υπαγωγής 
(όπως τροποποιήθηκε)

1.700.000.00€

Κόστος οριστικοποίησης 1.267.686,40€

Επιχορήγηση
507.074,56€ (40% συνολικού 
κόστους του έργου)

Υφιστάμενες ΕΜΕ που 
καθορίστηκαν στην 
εγκριτική απόφαση

70,59 Ε.Μ.Ε.

Υφιστάμενες ΕΜΕ που 
καθορίστηκαν στην 
απόφαση τροποποίησης 
ολοκλήρωσης

62,84 ΕΜΕ
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Υφιστάμενες ΕΜΕ που 
διατηρήθηκαν μετά την 
επένδυση

62,84 Ε.Μ.Ε.

Νέες ΕΜΕ σύμφωνα με 
εγκριτική απόφαση

4 ΕΜΕ

Νέες ΕΜΕ που 
δημιουργήθηκαν

4 ΕΜΕ

Ημερομηνία 
ολοκλήρωσης

18-12-2014

Έναρξη παραγωγικής 
λειτουργίας

18-12-2014

Να καταβληθεί 
το υπόλοιπο της 
επιχορήγησης

167.074,56€
(507.074,56€ - 340.000,00 
Α΄ δόση

Για την έκδοση της απόφασης αυτής δεν απαιτείται 
έγκριση Γνωμοδοτικής Επιτροπής σύμφωνα με το αρ. 16 
παρ. 2 του Ν.3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α’/1-2-2011) «Ενίσχυση 
Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, 
την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή συνοχή» 
και το Π.δ. 33/201 (ΦΕΚ 83/Α’/14-4-2011 «Διαδικασία αξι-
ολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που 
υπάγονται στο Ν.3908/2011».

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Περιφερειάρχης

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

      Ι 

 Αριθμ. απόφ. 29/2016 (4)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των 

υπαλλήλων του Δήμου για το Β΄ εξάμηνο 2016.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
-  Του άρθρου 58, παρ.1, του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/ 

07.06.2010).
-  Των άρθρων 48, παρ.2 και 3 και 176 του Ν.3584/2007 

(ΦΕΚ Α΄ 143/28.06.2007).
-  Του άρθρου 284, παρ.2 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 

114/08.06.2006).
-  Του άρθρου 20 του Ν.4354/205 (ΦΕΚ Α΄ 176/ 

16.10.2015).
2. Το άρθρο 2 παρ. 4 του Ν. 3731/2008.
3. Το αριθμ. 778/Γ28495/22.02.2012 έγγραφο της Γε-

νικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.
4. Την αριθμ. 55496/11490/2011 «Καθορισμός λειτουρ-

γίας υπηρεσιών του Δήμου Ήλιδας-Εξαίρεση από την 
εφαρμογή της πενθημέρου εργασίας» απόφαση του Γ.Γ. 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. 
Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 
Β΄1885/25.08.2011.

5. Το προσωπικό που υπηρετεί στο Δήμο και το γε-
γονός ότι κατά την διάρκεια του Β΄ εξαμήνου 2016 θα 
παρουσιασθούν εποχικές, έκτακτες και επείγουσες υπη-

ρεσιακές ανάγκες, οι οποίες επιβάλλουν την απασχόλη-
ση προσωπικού της υπηρεσίας πέραν του κανονικού 
ωραρίου εργασίας.

6. Τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του Δή-
μου, που ψηφίσθηκε με την αριθμ. 284/2011 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε με την αριθμ. 
63501/3133/2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλά-
δος και Ιονίου και δημοσιεύθηκε στο αριθμ. 1963 τ.Β΄/ 
02.09.2011 Φ.Ε.Κ., όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 
96/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρί-
θηκε με την αριθμ. 97055/17975/14.11.2012 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου και δημοσιεύ-
θηκε στο ΦΕΚ Β΄3255/06.12.2012.

7. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω 
απασχόληση θα ανέλθει στο ποσό των 55.000,00€ και 
θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες 
στους σχετικούς κωδικούς αριθμούς εξόδων του προ-
ϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος οικ. έτους, αποφα-
σίζουμε:

Διαπιστώνουμε την ανάγκη καθιέρωσης, υπερωρια-
κής απασχόλησης των υπαλλήλων του Δήμου, για τους 
λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας 
απόφασης και καθιερώνουμε αυτήν κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και από ώρα 15η έως και 22η ώρα, για το Β΄ εξά-
μηνο 2016, ως εξής:

Υπηρεσία
Αριθμός 
ατόμων

Ώρες 
έως

Αυτοτελές Γραφείο Δημάρχου
(Κ.Α.Ε. 10.6012.01)

2 240

Αυτοτελές Γραφείο Δημάρχου
(Κ.Α.Ε. 10.6022.01)

1 120

Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής 
Αστυνομίας (Κ.Α.Ε. 50.6012.01)

5 600

Διεύθυνση Διοίκησης και Πρόνοιας 
(Κ.Α.Ε. 10.6012.15-10.6022.11)

7 840

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
(Κ.Α.Ε. 10.6012.21-10.6022.21)

11 950

Διεύθυνση Καθαριότητας, 
Ηλεκτροφωτισμού και Πρασίνου
(Κ.Α.Ε. 20.6012.01- 20.6022.01 - 
35.6012.01 - 35.6022.01)

30 1.740

Διεύθυνση Υδάτινων Πόρων και 
Αποκαταστάσεων (Κ.Α.Ε. 25.2012.01 - 
25.6022.01)

17 870

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
(Κ.Α.Ε. 30.6012.01 30.6022.01)

9 1.080

Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης, 
Χωροταξίας και Περιβάλλοντος
(Κ.Α. 40.6012.01)

5 600

Υπερωριακή απασχόληση, για το ίδιο χρονικό διάστη-
μα, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις 
νυκτερινές ώρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής 
εβδομαδιαίας εργασίας, υπαλλήλων του Δήμου, σύμ-
φωνα με την αριθμ. 55496/11490/2011 απόφαση του 
Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ.
Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, ως εξής:
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Υπηρεσία
Αριθμός 
Ατόμων

Ώρες 
Έως

Διεύθυνση Διοίκησης και Πρόνοιας 
(Κ.Α.Ε. 10.6012.15)

3 360

Διεύθυνση Καθαριότητας, 
Ηλεκτροφωτισμού και Πρασίνου
(Κ.Α.Ε. 20.6012.02- 20.6022.02)

30 1.392

Διεύθυνση Υδάτινων Πόρων και 
Αποκαταστάσεων (Κ.Α.Ε. 25.6022.02)

9 280

Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής 
Αστυνομίας (Κ.Α.Ε. 50.6012.02)

5 480

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπι-
κού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις 
ανάγκες των Υπηρεσιών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αμαλιάδα, 24 Ιουνίου 2016

Ο Δήμαρχος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
    Ι 

 Αριθμ. 79 (5)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας στο Δήμο 

Πύλης για το Β ΄ εξάμηνο του έτους 2016. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΗΣ

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

Ν.3852/2010.
2. Τις διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 43 του 

Ν.3584/2007.
3. Τις διατάξεις του άρθ.3.6 του Ν.3205/2003.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4024/2011.
5. Τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 12 του 

Ν.2503/1997.
6. Την υπ΄ αριθ. οικ.2/7β400/0022/14.11.2011 και 

οικ.2/41768/0022/20-5-2014 εγκυκλίους του Υπουργεί-
ου Οικονομικών.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 4147/26-4-2013 
(ΦΕΚ 98/26-4-2013) όπου αναφέρεται ότι «..... οι απο-
φάσεις καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας των ΟΤΑ α΄ 
βαθμού δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ.4 
του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Ν. 3463/2003).

8. Τις διατάξεις του αρθ.20 του Ν.4354/2015 «αποζη-
μίωση για εργασία καθ΄υπέρβαση του υποχρεωτικού 
ωραρίου κ.λπ.».

9. Το αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 έγγραφο του Υπουρ-
γείου Οικ/κών, στο οποίο δεν προβλέπεται εξαίρεση για 
τους ΟΤΑ από τη δημοσίευση των υπερωριών στο ΦΕΚ.

10. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο 
Δήμο.

11. Τις έκτακτες και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες 
που δημιουργούνται κατά έτος, για την αντιμετώπιση 
των οποίων επιβάλλεται η απασχόληση προσωπικού της 

υπηρεσίας του Δήμου μας πέραν του κανονικού ωραρίου 
εργασίας.

12. Τις εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου 
οικ. Έτους 2016 πιστώσεις με ΚΑ ως εξής:

- KAE 106012: Υπερωριακή εργασία 10.500 ευρώ 
• 10-6012.001 2.000 ευρώ 
• 10-6012.002 1.200 ευρώ
• 10-6012.003 7.300 ευρώ, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση είκοσι (20) 

υπαλλήλων του Δήμου για το έτος 2016, για την κάλυψη 
των προμνημονευόμενων υπηρεσιακών αναγκών του 
Δήμου.

Οι ώρες απασχόλησης καθ΄ υπέρβασης του υποχρεω-
τικού ωραρίου ορίζονται ανά εξάμηνο, χωρίς να υπάρχει 
η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο εξαμήνων, 
ήτοι: για απογευματινή υπερωριακή εργασία μέχρι εκα-
τόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπι-
κού, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της 
υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί μια ημερήσια τοπική 
εφημερίδα (άρθρο 20 παρ.2 του Ν.4024/2011, όπως αντι-
καταστάθηκε με το άρθρο 45 παρ.1 του Ν.4071/2012 και 
το άρθρο 15 παρ.2 του Ν.4147/2013 σε συνδυασμό με 
τα άρθρα 79 παρ.4 και 284 παρ.2 του κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων Ν.3463/2006), στον πίνακα ανακοινώσεων 
του Δήμου και στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (άρθρο 
20 παρ.1 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α’/16-12-2015).

Η ισχύς της παρούσας λήγει στις 31/12/2016.
Με την παρούσα καταργείται κάθε άλλη προηγούμενη 

σχετική απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Πύλη, 1 Ιουνίου 2016

Ο Δήμαρχος

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ

    I 

 Αριθμ. απόφ. 4/101η/23.6.2016 (6)
Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης κα-

θώς και νυχτερινής εργασίμων ημερών και ημε-

ρήσιας ή νυχτερινής που παρέχεται Κυριακές και 

Εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων του Γ.Ν.Α. 

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ -

ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ: Υποκατάστημα ΟΦΘΑΛΜΙΑ-

ΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, Μονίμων και Ιδιωτικού Δικαί-

ου το 2016.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ «Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - 
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - 
ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1: 
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το από 23.12.2015 email της 1ης Υ.Π.Ε. Αττικής σύμ-
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φωνα με το οποίο η εγκεκριμένη πίστωση πρόσθετων 
αμοιβών για το έτος 2016 ανέρχεται για το επιστημονικό 
προσωπικό στα 3.000,00€ και για υπερωρίες/νυχτερινά, 
εξαιρέσιμων του μόνιμου προσωπικού και του προσω-
πικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο ποσό 
των 46.600,00€ και οι οποίες έχουν προϋπολογιστεί στον 
προϋπολογισμό του νοσοκομείου για το έτος 2016.

2. Τις διατάξεις του αρ. 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 
τ.Α’) σύμφωνα με τις οποίες «...για το προσωπικό των 
Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. η απόφαση καθιέρωσης υπερω-
ριακής εργασίας εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο 
ή το Όργανο Διοίκησης ή το εξουσιοδοτημένου από αυτό 
όργανο...». Στις αποφάσεις αυτές καθορίζεται ο αριθμός 
υπαλλήλων, το χρονικό διάστημα και οι ώρες υπερωρι-
ακής απασχόλησης τους μέσα στα όρια των πιστώσεων 
του προϋπολογισμού τους, μη επιτρεπόμενης της επιβά-
ρυνσης του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων. Οι 
ανωτέρω αποφάσεις δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και ισχύουν από τη δημοσίευσή τους.

3. Το γεγονός ότι το νοσοκομείο μας εκτελεί καθημερι-
νή εφημερία και σε συνδυασμό με το ότι μεγάλο μέρος 
του προσωπικού κάνει χρήση των κανονικών αδειών 
του προηγούμενου έτους και την έλλειψη προσωπικού 
σε όλες τις υπηρεσίες του νοσοκομείου μετά τις μαζι-
κές αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης, το υπόλοιπο 
προσωπικό του νοσοκομείου αναγκάζεται να εργάζεται 
εξαντλητικά επιπλέον ώρες του ωραρίου καθώς και αργί-
ες προκειμένου οι υπηρεσίες του Νοσοκομείου να είναι 
συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, αποφασίζει-εγκρίνει:

Την καταβολή αποζημίωσης:
1. Υπερωριακής απασχόλησης καθημερινής και 

αργιών των υπαλλήλων του Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - 
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ - Υποκα-
τάστημα ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, μονίμων και με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ως αναγράφονται στα 
έγγραφα των προϊσταμένων της διοικητικής και νοση-
λευτικής υπηρεσίας του νοσοκομείου, για το έτος 2016, 
ήτοι συνολικά αριθμός υπαλλήλων 80 καθώς και 4668 
ώρες καθημερινής υπερωριακής απασχόλησης αυτών 
επιμεριζόμενες σε 2334 ώρες για το α΄ εξάμηνο του έτους 
2016 με κόστος 12.000,00€ (ΚΑΕ 0261) και 2334 ώρες 
για το β΄ εξάμηνο του έτους 2016 με κόστος 12.000,00€ 
(ΚΑΕ 0261) και επιπλέον 672 ώρες υπερωριακής απα-
σχόλησης αργίας, επιμεριζόμενες σε 336 ώρες για το 
α΄ εξάμηνο του έτους 2016 με κόστος 3.600,00€ (ΚΑΕ 
0263) και 336 ώρες για το β΄ εξάμηνο του 2016 με κόστος 
3.600,00€ (ΚΑΕ 0263), ήτοι συνολικό ετήσιο κόστος για 
τις 4668 ώρες καθημερινής υπερωριακής απασχόλησης 
24.000,00€ και για τις 672 ώρες υπερωριακής απασχό-
λησης αργίας 7.200,00€.

2. Η απογευματινή υπερωριακή εργασία ορίζεται ανά 
εξάμηνο μέχρι 120 ώρες ανά υπάλληλο και υπερωριακή 
εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες ορίζεται ανά εξάμηνο σε 96 ώρες 
ανά υπάλληλο.

3. Νυχτερινής εργασίμων ημερών και ημερήσιας ή 
νυχτερινής που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες των υπαλλήλων του νοσοκομείου μας, μονίμων 

και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, μέχρι του ενα-
πομείναντος ποσού των 17.800,00€ επιμεριζόμενο για 
το α΄ εξάμηνο του έτους 2016 με κόστος 8.900,00€ (ΚΑΕ 
0263) και για το β΄ εξάμηνο του έτους 2016 με κόστος 
8.900,00€ (ΚΑΕ 0263).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Η Διοικήτρια

Π. ΓΚΟΥΛΑΚΗ - ΜΗΤΣΑΚΗ

    Ι 

 Αριθμ. απόφ. 28/2016 (7)
Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων.

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ 

 Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3584/2007.
3. Το άρθρο 20 του Ν. 4024/2011 όπως αυτό τροπο-

ποιήθηκε με το άρθρο 176 του Ν.4261/2014.
4. Το άρθρο 20 του Ν.4354/16-12-2015.
5. Τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ 

[ΦΕΚ Β΄1847/11.12.03] καθώς και τις τροποποιήσεις 
αυτού [ΦΕΚ Β΄929/21.06.04], [ΦΕΚ Β΄ 1021/02.06.08], 
[ΦΕΚ Β΄ 1123/10.06.09], [ΦΕΚ Β΄ 2048/24.09.09],[ΦΕΚ Β΄ 
3269/30-12-2011] και [ΦΕΚ Β΄ 1852/13-06-2012].

6. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 
8122.1/29/2014/16-07-2014 (ΑΔΑ: 79ΒΕΟΠ-Ξ7Δ).

7. Το με αριθ. 1820/06-08-2014 έγγραφο του Λιμεναρ-
χείο Μυκόνου, με θέμα: «Είσπραξη λιμενικών τελών από 
τους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης».

8. Την με αριθ. 119/21-06-2010 απόφαση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ.Μ με την οποία εξουσιοδοτεί 
τους υπάλληλους του Δ.Λ.Τ.Μ. Νικόλαο Ροσσολάτο του 
Αντωνίου και αναπληρωτή αυτού έναν εποχικό υπάλλη-
λο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης 
του εποχικού προσωπικού του Δ.Λ.Τ.Μ., όπως καταγρά-
φουν καθημερινά τα ελλιμενισμένα σκάφη στα λιμάνια 
αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ.Μ. και στην συνέχεια ενημερώ-
νουν την αρμόδια λιμενική αρχή προκειμένου να προβεί 
στην είσπραξη των λιμενικών τελών.

9. Την από 26/08/2014 απόφαση προέδρου με αριθμό 
75/2014 και θέμα: «Τοποθέτηση και ορισμός του υπαλλή-
λου Ροσσολάτου Νικόλαου του Αντωνίου ως υπεύθυνο 
για την βεβαίωση και είσπραξη τελών ελλιμενισμού από 
τα σκάφη αναψυχής που προβλέπονται στην σχετική 
ΚΥΑ που προσδένουν στους λιμένες αρμοδιότητες του 
Δ.Λ.Τ. Μυκόνου».

10. Την από 10/12/2014 απόφαση προέδρου με 
αριθμό 121/2014 με θέμα: Ορισμός του υπάλληλο του 
Δ.Λ.Τ.Μ, Ροσσολάτου Νικόλαου του Αντωνίου με βαθμό 
ΣΤ΄, κλάδου ΔΕ Τεχνικών Υδραυλικών, ως υπεύθυνο για 
την έκδοση και διάθεση των καρτών-κλειδιών κατανά-
λωσης νερού και ρεύματος από τα Pillars στα σκάφη που 
ελλιμενίζονται στους Λιμένες της Μυκόνου.
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11. Το γεγονός ότι με τις ανωτέρω αρμοδιότητες υποχρεούται ο υπάλληλος Νικόλαος Ροσσολάτος του Αντωνίου 
να απασχολείται πέραν του ωραρίου του, νυκτερινές ώρες αλλά και εξαιρέσιμες μέρες καθώς και Κυριακές και Αργίες 
για το διάστημα από 01/01/2016 έως 31/12/2016.

12. Την απόφαση Δ.Σ. 03/2015 με θέμα «Περί του καθορισμού καθ΄ όλο τον χρόνο ωραρίου λειτουργίας της Τεχνική 
Υπηρεσία του Δ.Λ.Τ.Μ., σε εικοσιτετράωρη και επταήμερη απασχόληση -και κατά τις Κυριακές και Αργίες».

13. Την με αριθ. 14567/ 03-03-2015 έγκριση της απόφασης Δ.Σ. 03/2015 από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αιγαίου.

14. Το ΦΕΚ 417 Β΄/24-03-2015 όπου δημοσιεύτηκε η απόφαση καθιέρωσης καθ΄ όλο τον χρόνο ωραρίου λειτουργίας 
της Τεχνική Υπηρεσία του Δ.Λ.Τ.Μ., σε εικοσιτετράωρη και επταήμερη απασχόληση -και κατά τις Κυριακές και Αργίες.

15. Η προκαλούμενη από την απόφαση δαπάνη καλύπτεται από τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολο-
γισμό εξόδων έτους 2016 και συγκεκριμένα στον Κ.Α.Ε. 20-6012 (ποσό 18.000,00 ευρώ) και 30-6012 (ποσό 4.800,00 
ευρώ) «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες», αποφασίζουμε:

Α) Εγκρίνουμε τη συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης, νυκτερινής αλλά και εξαιρέσιμες μέρες 
καθώς και Κυριακές και Αργίες, από τους κάτωθι υπαλλήλους, για τις αρμοδιότητες όπως αυτές περιγράφονται 
στις με αρ. 75/2014 και 121/2014 αποφάσεις Προέδρου και στην απόφαση Δ.Σ. 03/2015, κατά την περίοδο του β΄ 
εξαμήνου του 2016.

Πίνακας υπερωριακής εργασίας πέραν του ωραρίου: 
Υπερωριακή πέραν ωραρίου 
Υπάλληλος Ειδικότητα 7ος 8ος 9ος 10ος 11ος 12ος 
Ροσσολάτος Νικόλαος του Αντωνίου ΔΕ Τεχνικών Υδραυλικών 30 30 30 20 10 00 
Βαρδαλάχος Νικόλαος-Χρυσοβαλάντης του Μιχαήλ ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 30 30 30 20 10 00 
Μαλτάς Παναγιώτης του Βασιλείου ΔΕ Οδηγών 30 30 30 20 10 00 
Κυρίμης Χρήστος του Δημητρίου ΔΕ Οδηγών 30 30 30 20 10 00 
Παπαδοπούλου Σουλτάνα του Ηλία ΥΕ Καθ. Εσωτ. Κοιν. Χώρων 30 30 30 20 10 00 
Στεφάνου Σιμόνα του Αναστασίου ΥΕ Καθ. Εξωτ. Κοιν. Χώρων 30 30 30 20 10 00 
Ζουγανέλης Ιωάννης Στυλιανός του Νικολάου ΥΕ Καθ. Εξωτ. Κοιν. Χώρων 30 30 30 20 10 00 
Καλογεράς Νικόλαος του Ιωάννη ΥΕ Καθ. Εξωτ. Κοιν. Χώρων 30 30 30 20 10 00 
Κουσαθανάς Κων/νος του Γεωργίου ΥΕ Καθ. Εξωτ. Κοιν. Χώρων 30 30 30 20 10 00 
Μπαλανίκας Χαρίλαος του Ευαγγέλου ΥΕ Καθ. Εξωτ. Κοιν. Χώρων 30 30 30 20 10 00 
Τσιριγώτης Εμμανουήλ του Παναγιώτη ΥΕ Καθ. Εξωτ. Κοιν. Χώρων 30 30 30 20 10 00 

Πίνακας υπερωριακής εργασίας κατά τις εξαιρέσιμες Κυριακές και Αργίες: 
Εξαιρέσιμες Κυριακές και Αργίες 
Υπάλληλος Ειδικότητα 7ος 8ος 9ος 10ος 11ος 12ος 
Ροσσολάτος Νικόλαος του Αντωνίου ΔΕ Τεχνικών Υδραυλικών 20 20 20 20 16 00 
Βαρδαλάχος Νικόλαος- ΠΕ Ηλεκτρολόγος 20 20 20 20 16 00 

Χρυσοβαλάντης του Μιχαήλ Μηχανικός  
Μαλτάς Παναγιώτης του Βασιλείου ΔΕ Οδηγών 20 20 20 20 16 00 
Κυρίμης Χρήστος του Δημητρίου ΔΕ Οδηγών 20 20 20 20 16 00 
Παπαδοπούλου Σουλτάνα του Ηλία ΥΕ Καθ. Εσωτ. Κοιν. Χώρων 20 20 20 20 16 00 
Στεφάνου Σιμόνα του Αναστασίου ΥΕ Καθ. Εξωτ. Κοιν. Χώρων 20 20 20 20 16 00 
Ζουγανέλης Ιωάννης Στυλιανός του Νικολάου ΥΕ Καθ. Εξωτ. Κοιν. Χώρων 20 20 20 20 16 00 
Καλογεράς Νικόλαος του Ιωάννη ΥΕ Καθ. Εξωτ. Κοιν. Χώρων 20 20 20 20 16 00 
Κουσαθανάς Κων/νος του Γεωργίου ΥΕ Καθ. Εξωτ. Κοιν. Χώρων 20 20 20 20 16 00 
Μπαλανίκας Χαρίλαος του Ευαγγέλου ΥΕ Καθ. Εξωτ. Κοιν. Χώρων 20 20 20 20 16 00 
Τσιριγώτης Εμμανουήλ του Παναγιώτη ΥΕ Καθ. Εξωτ. Κοιν. Χώρων 20 20 20 20 16 00 

Πίνακας υπερωριακής εργασίας κατά τις νυκτερινές ώρες: 
Νυχτερινά 
Υπάλληλος Ειδικότητα 7ος 8ος 9ος 10ος 11ος 12ος 
Ροσσολάτος Νικόλαος του Αντωνίου ΔΕ Τεχνικών Υδραυλικών 20 20 20 20 16 00 
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Οι ανωτέρω υπάλληλοι θα εργαστούν πέραν του κα-
νονικού ωραρίου 

Οι ανωτέρω υπάλληλοι θα εργαστούν πέραν του κανο-
νικού ωραρίου τους, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, 
αλλά και λόγω της αυξημένης κίνησης στους λιμένες της 
Μυκόνου, λόγω της Τουριστικής περιόδου, καθημερινά 
και μέχρι συμπληρώσεως εκατόν είκοσι (120) ωρών για 
υπερωρίες, ενενήντα έξι (96) ώρες για εξαιρέσιμες, Κυ-
ριακές και Αργίες και ενενήντα έξι (96) ώρες για νυκτε-
ρινά, για το ανωτέρω εγκεκριμένο διάστημα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μύκονος, 15 Ιουνίου 2016
Η Πρόεδρος

ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ

    ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(8)

   Στην αριθμ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328/12-5-2016 απόφαση του-
Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που δη-
μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1561/2-6-2016/τ.Β’, στην τελευταία 
παράγραφο της σελίδας 18057 διορθώνεται:

Το εσφαλμένο:      
«Β5.3.1.η», 
στο ορθό:    
 «Β5.3.1.θ.».

  (Από το Υπουργείο Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων)  
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*02021511207160008*

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 Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με 

αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψη-
φιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν απο-
στολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη 
συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού.

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 βρεί-

τε στην ιστοσελίδα. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες 

σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθ-

μό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που 
πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

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

E     

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




