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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Επιβολή πολλαπλού τέλους στον RAHMAN
MOSHIUR TOY MOHAMMAD ALI και της TAJIA
BEGUM για λαθρεμπορία καπνικών.

2

Τροποποίηση της αριθμ. 2/621/12.07.2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Αύξηση του επενδυτικού
ορίου της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του
ν. 3283/2004 για τα αμοιβαία κεφάλαια που αναπαράγουν τη σύνθεση του χρηματιστηριακού
δείκτη «Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.».

3

Αύξηση ωραρίου υπαλλήλων στο Δήμο Ανδραβίδας Κυλλήνης.

4

Τροποποίηση της 16341 σχετ.16057/18-12-2009
(ΦΕΚ 2520/τ.Β’/24-12-2009) απόφασης Νομάρχη
Αθηνών ¨Χορήγηση άδειας λειτουργίας Κέντρου
Αποθεραπείας-Αποκατάστασης, στην κατηγορία
Κέντρου Ημερήσιας Νοσηλείας, στο ειδικώς αναγνωρισμένο φιλανθρωπικό σωματείο « Ελληνική
Εταιρεία Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων»(Ε.Λ.Ε.Π.Α.ΑΠ)¨.

5

Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας σε πέντε (5) εργαζομένους του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας, για το έτος 2019.

6

Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας σε σαράντα επτά (47) εργαζομένους του Τμήματος Καθαριότητας του Δήμου Καβάλας, για το
έτος 2019.

7

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων
του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά για το
έτος 2019.

8

Έγκριση υπερωριακής εργασίας προσωπικού του
Σπηλαίου Περάματος Ιωαννίνων (Ν.Π.Δ.Δ.).

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
9

Διόρθωση σφάλματος στην 60315/09-10-2018
περίληψη του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4863/
τ.Β’/31-10-2018.

10

Αρ. Φύλλου 5645

Διόρθωση σφάλματος στο αριθ. ΦΕΚ 4507/
12-10-2018 τ.Β’ που δημοσιεύτηκε η ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/
4089/133/25-9-2018 (1η συνεδρίαση, αριθ. αποφ.
89, Θέμα Γ4-Διοικητικά) απόφαση της Συγκλήτου
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Επιβολή πολλαπλού τέλους στον RAHMAN
MOSHIUR TOY MOHAMMAD ALI και της TAJIA
BEGUM για λαθρεμπορία καπνικών.
Δυνάμει της 509/14/2018 καταλογιστικής πράξης του
Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών, που εκδόθηκε
την 18-10-2018, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
119 Α παρ 2, 142 παρ 2, 155 παρ 2 εδ. ζ’ και 152 παρ 1
του ν. 2960/2001 «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», και
αφορά σε λαθρεμπορία σαράντα (40) πακέτων τσιγάρων που διαπιστώθηκε να κατέχει ο RAHMAN MOSHIUR
του MOHAMMAD ALI (σχετ. η με αρ. πρωτ. 3008/14/20/
21-03-2012 μηνυτήρια αναφορά του Τμήματος Ασφαλείας Ομονοίας προς τον Εισαγγελέα Πλημ/κών Αθηνών)
και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ 5 του
ιδίου ως άνω νόμου:
1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συνολικό ποσό των εκατόν τριάντα δύο ευρώ και είκοσι
οκτώ λεπτών (132,28) το οποίο αναλύεται ως εξής: Εισαγωγικός Δασμός 14,39 €, Φ.Π.Α. 26,70 € και Ειδικός
Φόρος Κατανάλωσης 91,19 € (Πάγιος Ε.Φ.Κ.16,30 € +
Αναλογικός Ε.Φ.Κ 74,89 €).
2. Επιβλήθηκε στον RAHMAN MOSHIUR του
MOHAMMAD ALI και τηςTAJIA BEGUM γεν. στις 10-03-1988
στο Μπαγκλαντές, αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ
135827829, πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), ήτοι το ελάχιστο, σύμφωνα
με τη διάταξη του άρθρου 150 παρ 1 του ν. 2960/2001, το
οποίο υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%) κατά την είσπραξή του, σύμφωνα με τον Κώδικα περί Τελών Χαρτοσήμου.
Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης, επιτρέπεται
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη
της δημοσίευσής της στο ΦΕΚ.
Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ
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Αριθμ. απόφ. 4/831/6.11.2018
(2)
Τροποποίηση της αριθμ. 2/621/12.07.2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Αύξηση του επενδυτικού
ορίου της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του
ν. 3283/2004 για τα αμοιβαία κεφάλαια που αναπαράγουν τη σύνθεση του χρηματιστηριακού
δείκτη «Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.».
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 62 του
ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε
κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ. Προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των Οδηγιών
2010/78/ΕΕ, 2010/73/ΕΕ, 2011/96/ΕΕ, 2009/133/ΕΚ,
2004/113/ΕΚ. Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία. Μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΑΚ) 1338/2001 και (ΕΕ)
1210/2010 περί προστασίας του ευρώ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 250/Α’/2012).
2. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α’/2005).
3. Την αριθμ. 2/621/12.07.2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Αύξηση
του επενδυτικού ορίου της παραγράφου 1 του άρθρου
24 του ν. 3283/2004 για τα αμοιβαία κεφάλαια που αναπαράγουν τη σύνθεση του χρηματιστηριακού δείκτη
«Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.».
4. Την από 24.10.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
5. Το γεγονός ότι, η εταιρεία «COCA COLA E.E.E. A.E.»
έχει πολύ υψηλή συμμετοχή στη σύνθεση του χρηματιστηριακού δείκτη «FTSE/Χ.Α. Large Cap (FTSE/Athex
Large Cap)», λόγω σημαντικότερης κεφαλαιοποίησης
και μάλιστα η εν λόγω συμμετοχή διευρύνεται λόγω υποχώρησης της κεφαλαιοποίησης άλλων εταιρειών που
συμμετέχουν 2 στον δείκτη αυτό. Επιπλέον, υπάρχουν
Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες
(ΟΣΕΚΑ) που αναπαράγουν τον εν λόγω δείκτη.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζει ομόφωνα:
Άρθρο 1
Το «Θέμα» της αριθμ. 2/621/12.07.2012 απόφασης του
Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
τροποποιείται ως ακολούθως:
«Αύξηση του επενδυτικού ορίου της παραγράφου 1
του άρθρου 62 του ν. 4099/2012 για τα αμοιβαία κεφάλαια που αναπαράγουν τη σύνθεση του χρηματιστηριακού δείκτη «FTSE/Χ.Α. Large Cap (FTSE/Athex Large Cap)».
Άρθρο 2
Το άρθρο 1 της αριθμ. 2/621/12.07.2007 απόφασης
του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τροποποιείται ως ακολούθως:
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«1. Αμοιβαία κεφάλαια τα οποία αναπαράγουν τη σύνθεση του χρηματιστηριακού δείκτη «FTSE/Χ.Α. Large Cap
(FTSE/Athex Large Cap)» επιτρέπεται να τοποθετούν το
καθαρά ενεργητικό τους σε μετοχές της εταιρείας «COCA
COLA E.E.E. A.E.» σε ποσοστό έως 30%.».
Άρθρο 3
Το άρθρο 2 παρ.1 και 2 της αριθμ. 2/621/12.07.2007
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς τροποποιείται ως ακολούθως:
«1. Το ποσοστό επένδυσης επί του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου σε μετοχές της εταιρίας
«COCA COLA E.E.E. A.E.» είναι ανάλογο της βαρύτητας της
εν λόγω μετοχής στη σύνθεση του χρηματιστηριακού
δείκτη «FTSE/Χ.Α. Large Cap (FTSE/Athex Large Cap)»
και θα υπολογίζεται σε ημερήσια βάση.
2. Η ανώνυμη εταιρία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων περιλαμβάνει στο πλήρες ενημερωτικό δελτίο του
αμοιβαίου κεφαλαίου που αναπαράγει τη σύνθεση του
χρηματιστηριακού δείκτη «FTSE/Χ.Α. Large Cap (FTSE/
Athex Large Cap)», στο απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο του, καθώς και στην ετήσια και εξαμηνιαία έκθεσή
του, ειδική αναφορά σχετικά με την ανωτέρω αύξηση
του επενδυτικού ορίου της παραγράφου 1 του άρθρου
62 του ν. 4099/2012.».
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ
Ι

(3)
Αύξηση ωραρίου υπαλλήλων στο Δήμο Ανδραβίδας Κυλλήνης.
Με την 183/16.07.2018 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του
ν. 4368/2016, όπως ισχύει, την εγκ.9/8402/16.03.2016
του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α, τις από 06.06.2018 αιτήσεις των υπαλλήλων του Δήμου Ηλιοπούλου Σοφίας και Ροϊδή Ελένης,
εγκρίνεται επέκταση ωραρίου από τετράωρη απασχόληση σε πλήρη απασχόληση (οκτάωρη) των υπαλλήλων
που υπηρετούν στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συγκεκριμένα των Ηλιοπούλου
Σοφία - ΠΕ Νομικών και Ροϊδή Ελένη - ΠΕ Ψυχολόγος.
(Αριθμ. βεβ. οικονομικής υπηρεσίας Ανδραβίδας - Κυλλήνης:13270/14.11.2018).
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(Αριθμ. απόφ. Συντονιστή Α.Δ.Π.Δ.Ε.καιΙ.(έλεγχος νομιμότητας): 156432/31.07.2018 ΑΔΑ: 6ΡΚ1ΟΡ1Φ-8ΦΜ).
(Αριθμ. απόφ. Α.Δ.Π.Δ.Ε.καιΙ.: 249136/15. 11.2018).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊστάμενη του τμήματος
Τοπ. Αυτ/σης και Ν.Π. Πάτρας
ΟΛΓΑ ΚΟΥΝΕΛΗ
Ι

Αριθμ. 4897 σχετ. 4540
(4)
Τροποποίηση της 16341σχετ.16057/18-12-2009
(ΦΕΚ 2520/τ.Β’/24-12-2009) απόφασης Νομάρχη
Αθηνών ¨Χορήγηση άδειας λειτουργίας Κέντρου
Αποθεραπείας-Αποκατάστασης, στην κατηγορία
Κέντρου Ημερήσιας Νοσηλείας, στο ειδικώς αναγνωρισμένο φιλανθρωπικό σωματείο « Ελληνική
Εταιρεία Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων»(Ε.Λ.Ε.Π.Α.ΑΠ)¨.
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 186, Κεφάλαιο Ε’, Τομέας
Ζ’ Υγείας του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» σε συνδυασμό
με το άρθρο 282 παρ.1 και το άρθρο 283 παρ.3 του
ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/2010).
2. Την αριθμ. 37419/13479/2018 (ΦΕΚ1661/τ.Β’/
11-05-2018) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η αριθμ.
121/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της
Περιφέρειας Αττικής.
3. Την αρ. οικ.130459/02-07-2018 (ΦΕΚ 2780/τ.Β’/
12-07-2018) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της
Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους
της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης
υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής».
4. Την αρ. πρωτ. 192378 σχετ. 191011/05-10-2018
απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής περί τοποθέτησης
Προϊσταμένης στη Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Αττικής.
3. Τον ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο -Πρόγραμμα Διαύγεια-και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23
του ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α’/21-11-2013) και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του ν. 2345/1995 (ΦΕΚ 213/Α’/1995)
«Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από
φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις» και
ειδικότερα του άρθρου 1, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με το άρθρο 59 του ν 4554/2018 (ΦΕΚ 130/
τ.Α’/18-07-2018) και ισχύει.
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5. Τις διατάξεις του άρθρου 10 (Κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης) του ν. 2072/1992 (ΦΕΚ 125/τ.Α’/
23-7-1992) «Ρύθμιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού
προθετικών και ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του π.δ. 395/1993 (ΦΕΚ 166/τ.Α’/
28-9-1993) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την
ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης από φυσικά ή Ν.Π.Ι.Δ.», όπως
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.
7. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης Π4αοικ.4633/1993 (ΦΕΚ 789/τ.Β’/6-10-1993) «Προδιαγραφές
λειτουργίας κέντρων αποθεραπείας-αποκατάστασης για
την παροχή ιατρικών και λοιπών φροντίδων καθώς και
για τη διημέρευση των ατόμων που περιγράφονται στο
άρθρο 10 παρ1.του ν. 2072/1992» (Κεφάλαιο Α).
8. Την αρ. πρωτ. 16341σχετ.16057/18-12-2009
(ΦΕΚ 2520/τ.Β’/24-12-2009) απόφαση Νομάρχη Αθηνών
«Χορήγηση άδειας λειτουργίας Κέντρου ΑποθεραπείαςΑποκατάστασης, στην κατηγορία Κέντρου Ημερήσιας
Νοσηλείας, στο ειδικώς αναγνωρισμένο φιλανθρωπικό
σωματείο «Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων» (Ε.Λ.Ε.Π.Α.Α.Π)».
9. Την αρ. πρωτ.133/15-10-2018 αίτηση του σωματείου « Ελληνική Εταιρία Προστασίας και Αποκατάστασης
Αναπήρων Προσώπων (ΕΛΕΠΑΠ) για την τροποποίηση
της άδειας λειτουργίας του Κέντρου λόγω αλλαγής του
καταστατικού του σωματείου.
10. Το τροποποιημένο καταστατικό του σωματείου
(αρ. Μητρώου καταχώρισης 1797/2014 του Πρωτοδικείου Αθηνών).
11. Την από 29-10-2018 συμπληρωματική αίτηση του
σωματείου με συνημμένη επικαιροποιημένη περιγραφή
οργάνωσης και λειτουργίας του Κέντρου Α-A Ημερήσιας
Νοσηλείας.
12. Το γεγονός ότι νέος Επιστημονικός Διευθυντής
του Κέντρου Α-A έχει οριστεί η ιατρός Πυργελή Μαρία,
αποφασίζουμε:
1. Τροποποιούμε την αρ. 16341σχετ. 16057/18-12-2009
(ΦΕΚ 2520/τ.Β’/24-12-2009) απόφαση χορήγησης άδειας
λειτουργίας Κέντρου Αποθεραπείας-Αποκατάστασης,
κατηγορίας Κέντρου Ημερήσιας Νοσηλείας που βρίσκεται σε κτίριο επί της οδού Κόνωνος 16 στην Αθήνα, λόγω:
α)Αλλαγής της επωνυμίας του σωματείου, με νέα επωνυμία «Ελληνική Εταιρία Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων Προσώπων (ΕΛΕΠΑΠ)».
β)Αλλαγής του ορίου ηλικίας των εξυπηρετούμενων,
καθώς το Κέντρο θα παρέχει τις υπηρεσίες του (ιατρικές
και λοιπές φροντίδες) σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες.
γ)Αλλαγής του Επιστημονικού Διευθυντή του Κέντρου,
με νέα Επιστημονική Διευθύντρια την ιατρό Πυργελή
Μαρία.
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η αρ. 16341 σχετ. 16057/
18-12-2009 (ΦΕΚ 2520/τ.Β’/24-12-2009) απόφαση Νομάρχη Αθηνών «Χορήγηση άδειας λειτουργίας Κέντρου
Αποθεραπείας-Αποκατάστασης, στην κατηγορία Κέντρου
Ημερήσιας Νοσηλείας, στο ειδικώς αναγνωρισμένο φιλανθρωπικό σωματείο « Ελληνική Εταιρεία Προστασίας
και Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων» (Ε.Λ.Ε.Π.Α.Α.Π)».
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3. Η παρούσα απόφαση είναι αναρτητέα στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» και ισχύει από
τη δημοσίευσή της στο ΦΕΚ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2018
Η Περιφερειάρχης
ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ
Ι

Αριθμ. 40670
(5)
Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας σε πέντε (5) εργαζομένους του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας, για το έτος 2019.
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του
ν. 3852/2010, περί των αρμοδιοτήτων του Δημάρχου.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 36 και 48 του ν. 3584/2007,
περί ωρών εργασίας-ημερών αργίας και περί της διαδικασίας καθιέρωσης εργασίας κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες ή τις νυκτερινές ώρες, για την εξυπηρέτηση των αναγκών των υπηρεσιών, που λειτουργούν
σε 24ωρη βάση ή όλες τις ήμερες του μήνα.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του ν. 3584/2007, περί
υπερωριακής εργασίας-απασχόλησης κατά τις Κυριακές
και αργίες για το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού
ωραρίου-Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση
του υποχρεωτικού ωραρίου».
5. Το αριθ. πρωτ. 34664/5-10-2018 έγγραφο του αναπληρωτή προϊσταμένου Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού
με θέμα: «Έκτακτη απογευματινή υπερωριακή εργασία
υπαλλήλων του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού για το έτος
2019», στο οποίο αναφέρεται:
Σας γνωρίζουμε ότι οι αρμοδιότητες του Τμήματος
Ηλεκτροφωτισμού παρουσιάζουν συχνά ανάγκες που
είναι έκτακτες, επείγουσες και πέραν του κανονικού
ωραρίου, όπως η αποκατάσταση δικτύων, φωτιστικά,
διαφημιστικές πινακίδες μετά από ατυχήματα οχημάτων, προετοιμασία χώρου σε εκδηλώσεις πολιτιστικών
συλλόγων καθώς και υποστήριξη αυτών, αποκατάσταση ομαλής κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών μετά από
έντονα καιρικά φαινόμενα (πλημμύρες, πυρκαγιές),
αποκατάσταση ζημιών σε φωτεινούς σηματοδότες, μετά
από ατυχήματα και βλάβες που προκύπτουν μετά από
ηλεκτρονικά σφάλματα.
Για τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε να εγκρίνετε στο προσωπικό του τμήματος, το οποίο δυνητικά
θα απασχοληθεί υπερωριακά, και αποτελείται από, 1 TE
Ηλεκ/γο Μηχ/κο και 4 υπαλλήλους ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων, απογευματινή υπερωριακή εργασία από
01/01/2019.
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6. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων κατά
κλάδο-ειδικότητα και σχέση εργασίας που απασχολούνται στο Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών:
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΣΧΕΣΗ
Α/Α ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΕ 4 Τεχνολόγων 1
ΜΟΝΙΜΟ 1
Ηλεκτρολόγων
2
ΔΕ 24 Ηλεκτρολόγων
ΜΟΝΙΜΟΙ 3
3
ΔΕ Ηλεκτρολόγων
ΙΔΑΧ
1
Αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε, για το χρονικό διάστημα του έτους
2019 απογευματινή υπερωριακή εργασία στο προαναφερόμενο στην παρ.6 της παρούσας προσωπικό του Δήμου Καβάλας (μόνιμο και ΙΔΑΧ), για την κάλυψη αναγκών
λειτουργίας του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών μέσα στα όρια που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015,
όπως ισχύουν, δηλαδή ανά εξάμηνο, χωρίς να υπάρχει η
δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο (2) εξαμήνων
μέσα στο έτος, ως εξής:
Απογευματινή υπερωριακή εργασία
Για απογευματινή υπερωριακή εργασία μέχρι εκατόν
είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο.
Από την απόφαση αυτή δύναται να προκληθεί δαπάνη ύψους 7.200,00€ κατά μέγιστο που θα βαρύνει τους
Κ.Α. 20.6012 και 20.6022 του προϋπ/σμου του Δήμου
Καβάλας οικ. έτους 2019.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Καβάλα, 8 Νοεμβρίου 2018
Η Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΝΑΚΑ
Ι

Αριθμ. 40672
(6)
Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας σε σαράντα επτά (47) εργαζομένους του Τμήματος Καθαριότητας του Δήμου Καβάλας, για το
έτος 2019.
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του
ν. 3852/2010, περί των αρμοδιοτήτων του Δημάρχου.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 36 και 48 του ν. 3584/2007,
περί ωρών εργασίας-ημερών αργίας και περί της διαδικασίας καθιέρωσης εργασίας κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες ή τις νυκτερινές ώρες, για την εξυπηρέτηση των αναγκών των υπηρεσιών, που λειτουργούν
σε 24ωρη βάση ή όλες τις ημέρες του μήνα.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού
ωραρίου-Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση
του υποχρεωτικού ωραρίου».
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4. Το αριθ. πρωτ. 34733/3-10-2018 έγγραφο του Προϊσταμένου του Τμήματος Καθαριότητας με θέμα: «Απογευματινή εργασία από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου
2019», στο οποίο αναφέρει:
Για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας λόγω έλλειψης τακτικού προσωπικού και για την
κάλυψη των λειτουργικών αναγκών υποχρεωνόμαστε
να προβούμε και σε απογευματινή εργασία.
Αυτό επιβάλλεται:
α) λόγω μεγάλου όγκου απόθεσης απορριμμάτων από
τον Δήμο Παγγαίου και Θάσου στο ΧΥΤΑ Καβάλας (η
απόθεση, προώθηση και επιχωμάτωση γίνεται και σε
απογευματινές ώρες),
β) λόγω των λαϊκών αγορών στην Καβάλα και στις
Κρηνίδες το Σάββατο και την Τετάρτη αντίστοιχα, όπου
η καθαριότητα και η αποκομιδή γίνεται κατά τις απογευματινές ώρες,
γ) σχεδόν καθημερινά υπάρχουν διάφορα έκτακτα
γεγονότα και στην ενότητα Καβάλας και Φιλίππων (περισυλλογή αδέσποτων ή νεκρών ζώων, καθαρισμοί οδοστρωμάτων από ατυχήματα, παγετώνες, βανδαλισμοί
και διάφορα άλλα),
δ) από την 1η Μαΐου έως και τον Σεπτέμβριο η εποπτεία των ακτών που μας επιβαρύνει με απογευματινή
εργασία και τέλος να μην ξεχνάμε ότι σε όλη την διάρκεια
του έτους υπάρχουν διάφορες εκδηλώσεις του Δήμου
ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα που εντείνονται κατά τους
θερινούς μήνες σε καθημερινή βάση.
Για τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε να δοθεί
έγκριση για τις παρακάτω ειδικότητες:
1) Για είκοσι (20) εργαζόμενους κλάδου ΥΕ16 Εργατών
Καθαριότητας.
2) Για δεκαέξι (16) εργαζόμενους κλάδου ΔΕ29 Οδηγών
Αυτοκινήτων.
3) Για τρεις (3) εργαζόμενους κλάδου ΔΕ2 Εποπτών
Καθαριότητας.
4) Για δύο (2) εργαζόμενους ΔΕ 1 Διοικητικών (Πλάστιγγα ΧΥΤΑ).
5) Για δύο (2) εργαζομένους ΔΕ1 Διοικητικών (Νεκροταφεία).
6) Για τέσσερις (4) εργαζόμενους ΥΕ16 Εργατών Νεκροταφείων, αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε, για το χρονικό διάστημα του έτους
2019 απογευματινή υπερωριακή εργασία στο προαναφερόμενο στην παρ.4 της παρούσας μόνιμο και ΙΔΑΧ
προσωπικό του Δήμου Καβάλας, για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας του Τμήματος Καθαριότητας μέσα στα
όρια που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 20 του
ν. 4354/2015, όπως ισχύουν, δηλαδή ανά εξάμηνο, χωρίς
να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο
(2) εξαμήνων μέσα στο έτος, ως εξής:
Απογευματινή υπερωριακή εργασία
Για απογευματινή υπερωριακή εργασία μέχρι εκατόν
είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο.
Από την απόφαση αυτή δύναται να προκληθεί δαπάνη
ύψους 50.760,00€ κατά μέγιστο που θα βαρύνει τους
Κ.Α. 20.6012 και 20.6022 του προϋπ/σμου του Δήμου
Καβάλας οικ. έτους 2019.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Καβάλα, 6 Νοεμβρίου 2018
Η Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΝΑΚΑ
Ι

Αριθμ. Αποφ. 12/5-11-2018
(7)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά για
το έτος 2019.
Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
1. Έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις:
Α. Του αρθρ. 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α’) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.ΤΑ.) 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.
Β. Του ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α’) «Άσκηση υπαίθριων
εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
Γ. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά λόγω των
ιδιαίτερα αυξημένων, έκτακτων και επειγουσών υποχρεώσεων, πέραν του κανονικού ωραρίου.
Δ. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή θα προκληθεί
δαπάνη ύψους 15.000,00 ευρώ (κωδ. 0261) η οποία θα
βαρύνει τον προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου, όπου
υπάρχει σχετική πρόβλεψη και όχι τον κρατικό προϋπολογισμό.
Ε. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Β.Ε.Π. για το
έτος 2019. Αρ. Εγγρ: 1521/01-11-2018, αποφασίζει:
Την έγκριση της υπερωριακής απασχόλησης δεκατριών (13) υπαλλήλων του Β.Ε.Π. και την έγκριση τριών
χιλιάδων εκατόν είκοσι (3.120) ωρών για το έτος 2019.
Η υπερωριακή απογευματινή εργασία δεν θα υπερβαίνει τις είκοσι (20) ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως.
Η υπερωριακή απασχόληση των παραπάνω υπαλλήλων θα πραγματοποιείται από Δευτέρα ως Παρασκευή
κατά τις απογευματινές ώρες για τις αυξημένες λειτουργικές ανάγκες και υπεύθυνος για την παρακολούθηση
και τον έλεγχο της πραγματικής υπερωρίας θα είναι ο
Διευθυντής του Επιμελητηρίου.
Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από την ημερομηνία
δημοσίευσής της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ
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Αριθμ. Αποφ. 77/2018
(8)
Έγκριση υπερωριακής εργασίας προσωπικού του
Σπηλαίου Περάματος Ιωαννίνων (Ν.Π.Δ.Δ.)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του
ν. 2523/1997 «Διοίκηση Οργάνωση στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση
και άλλες διατάξεις» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος
Πρώτο Φ 107/30-05-1997.
2. Τις διατάξεις των αρθ. 106 και 109 του ν. 1188/1981
«Περί κυρώσεως του κωδικού περί καταστάσεως προσωπικού Ο.Τ.Α.» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 204/Α’/3007-1981.
3. Τις διατάξεις του αρθ. 21 παρ. 3 του ν. 2515/1997
σύμφωνα με τις οποίες η διάθεση των ωρών γίνεται ανάλογα με τις εμφανιζόμενες υπηρεσιακής ανάγκες.
4. Tις διατάξεις του αρθ. 20 του ν. 4354/2015.
5. Την αριθ. 81/2018 απόφαση του Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019».
6. Το γεγονός ότι το Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων
λειτουργεί όλες τις ημέρες του χρόνου (δεν κλείνει ούτε
μια μέρα) λόγω τις επισκεψιμότητας που αγγίζει τις
90.000 επισκέπτες ετησίως σύμφωνα με το αριθ. 97/Α’ /
26-6-1958 ΦΕΚ Σύστασης (αρθρο 2ο).
7. Η πίστωση έχει προβλεφθεί στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Σπηλαίου Περάματος οικ. Έτους 2019 και
είναι εγγεγραμμένη στον Κ.Α. 10-6042 ποσού 9.000,00 €,
αποφασίζουμε:
1ον: Εγκρίνει την υπερωριακή εργασία του προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου (διάρκειας 8
μηνών) για το έτος 2019, που θα προσληφθούν από
1-1-2019 ως 31-12-2019 και για όλο το έτος 2019 κατά
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες προς συμπλήρωση
του υποχρεωτικού ωραρίου, θα είναι τέσσερις χιλιάδες
εκατό (4.500) ώρες, «από την 9η ώρα πρωινή έως 17η
ίση με το ωρομίσθιο αυξημένο κατά εβδομήντα πέντε
τις εκατό (75%)» λόγω της ιδιομορφίας και του είδους
της εργασίας που επιτελούν οι εργαζόμενοι με σύμβαση
ορισμένου χρόνου (ξεναγοί, επιμελητής εισπράξεων και
οδηγός τραίνου).
2ον: Η βεβαίωση της εργασίας θα βεβαιώνεται από
τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
3ον: Η σχετική δαπάνη θα καταβάλλεται, από τις πιστώσεις μισθοδοσίας και συγκεκριμένα από τον - Κ. Α.
10-6042 του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πέραμα, 14 Νοεμβρίου 2018
Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(9)
Στην 60315/09-10-2018 περίληψη της 550/27-082018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου περί
αύξησης του ωραρίου εργασίας της Κρητικού Χρυσοβαλάντως του Δημητρίου που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 4863/31-10-2018, τεύχος Β’, διορθώνεται:
Από το εσφαλμένο:
«... από μερικής απασχόλησης 35 ώρες την εβδομάδα...»
στο ορθό:
«... από μερικής απασχόλησης 25 ώρες την εβδομάδα...».
(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου)
Ι

(10)
Στο ΦΕΚ 4507/12-10-2018 τ.Β’ που δημοσιεύτηκε η
ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/4089/133/25-9-2018 (1η συνεδρίαση, αριθ.
αποφ, 89, Θέμα Γ4-Διοικητικά) απόφαση της Συγκλήτου
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης σχετικά με
τον καθορισμό του τομέα ευθύνης και των επιμέρους
αρμοδιοτήτων των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και της σειράς
αναπλήρωσης Πρύτανη γίνονται οι εξής διορθώσεις:
Α) Στη σελ. 55028, στήλη Α, σειρά 14 και 15 από κάτω,
στην υπ’ αριθμ. 9 αρμοδιότητα της Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγήτριας Ζωής Γαβριηλίδου:
Από το εσφαλμένο:
«9. Την υπογραφή αντιγράφων πτυχίων, μεταπτυχιακών και διδακτορικών διπλωμάτων, πιστοποιητικών,
βεβαιώσεων, επιστολών, τα οποία προορίζονται για χρήση στο εξωτερικό καθώς και την υπογραφή του παραρτήματος διπλώματος πτυχιούχων και διπλωματούχων».
Στο ορθό:
«9. Την υπογραφή αντιγράφων πτυχίων, μεταπτυχιακών και διδακτορικών διπλωμάτων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, επιστολών, τα οποία προορίζονται για χρήση
στο εξωτερικό».
Β) Στη σελ. 55028, στήλη Β, σειρά 15 και 16 από πάνω,
στην υπ’ αριθμ. 2 αρμοδιότητα της Αντιπρύτανη Έρευνας
και Διά Βίου Εκπαίδευσης, Καθηγήτριας Μαρίας Μιχαλοπούλου:
Από το εσφαλμένο:
«2. Την Προεδρία της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας
(Ε.Λ.Κ.Ε.) με τις αρμοδιότητες όπως ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 55 και 87 του ν. 4485/2017».
Στο ορθό:
«2. Την Προεδρία της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης
του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.)».
(Από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης)

66416

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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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.

*02056451412180008*

