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8

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

2

Σύσταση Κοινού Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού
Συμβουλίου για το Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας Θράκης) και τα εποπτευόμενα
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.).
Τροποποίηση της αριθμ. Φ.906/440/07 (ΦΕΚ 1237
Β΄) ΑΥΟΟ «Όροι και διατυπώσεις παραλαβής
φορτηγών αυτοκινήτων και βάσεων αυτών προκειμένου να διασκευαστούν σε οχήματα των δασμολογικών κλάσεων 87.02, 87.04 και 87.05».

3

Επιβολή διοικητικού προστίμου στον Fatah
Hqzan του Jawhar και της Sheena για την τελωνειακή παράβαση της παράνομης κατοχής και κυκλοφορίας κοινοτικού οχήματος εντός ελληνικής
επικράτειας.

4

Επιβολή διοικητικού προστίμου στον Rahda Ali
Ahmed του Ahmed και της Aisha Qader για την
τελωνειακή παράβαση της παράνομης κατοχής
και κυκλοφορίας κοινοτικού οχήματος εντός ελληνικής επικράτειας.

5

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 74/2019 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλανδρίου,
περί σύστασης προσωρινών προσωποπαγών
θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο
Δήμο σε συμμόρφωση τελεσίδικης δικαστικής
απόφασης.

6

Τροποποίηση της 12817/24.9.2014 απόφασης
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης περί ανάθεσης ληξιαρχικών
καθηκόντων σε υπαλλήλους του Δήμου Ρεθύμνης (ΦΕΚ 2759/Β΄/15.10.2014), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 7301/8.6.2018 όμοια της
Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Κρήτης και ισχύει (ΦΕΚ 2459/Β΄/27.6.2018).

7

Έγκριση εργασίας νυχτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών των υπαλλήλων που εργάζονται
στη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Δυτικής Αττικής,
έως και το Δεκέμβριο 2019.

Αρ. Φύλλου 1934

Έγκριση καθιέρωσης και αποζημίωσης για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου
για το έτος 2019.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
9

Διόρθωση σφάλματος στην 9907/26.3.2019 απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής,
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1106/3.4.2019 (τ.Β΄).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2124
(1)
Σύσταση Κοινού Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού
Συμβουλίου για το Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας Θράκης) και τα εποπτευόμενα
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 146Β του Υπαλληλικού Κώδικα
(ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26 Α΄), όπως ισχύει,
β) των άρθρων 13-15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄),
γ) Του π.δ. 141/2017 (Α΄ 180): «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών»,
δ) του π.δ. 23/18.2.2019 «Διορισμός Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 28),
ε) της 13901/27.2.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, περί ανάθεσης
αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εσωτερικών (Β΄ 717),
στ) του π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία
Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 20 Α΄),
ζ) του π.δ. 123/2016 «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,
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Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων» (ΦΕΚ 208 Α΄),
η) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
(ΦΕΚ 98 Α΄) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού,
θ) του άρθρου 9 του ν. 1198/1981 (ΦΕΚ 238 Α΄) “Περί
ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις την εκτός του Άθω
ακίνητον περιουσίαν των Ι. Μονών του Αγίου Όρους και
άλλων τινών διατάξεων”,
ι) του άρθρου 22 του ν. 2937/2001 (ΦΕΚ 169 Α΄) “Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων που αφορούν
στην επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων
παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών
ιδρυμάτων, ρυθμίσεις Ε.Υ.Α.Θ.Α.Ε. και άλλες διατάξεις”.
2. Την 2174/14.09.2012 απόφαση σύστασης κοινού
πρωτοβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου για το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης και τα εποπτευόμενα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΦΕΚ 2553 Β΄).
3. Το γεγονός ότι, με το π.δ. 141/2017 (Α΄ 180): «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών», το πρώην Υπουργείο
Μακεδονίας Θράκης κατέστη Τομέας του Υπουργείου
Εσωτερικών, αποφασίζουμε:
1. Συνιστούμε πενταμελές Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό
Συμβούλιο, Κοινό για το Υπουργείο Εσωτερικών / Τομέας
Μακεδονίας Θράκης και τα εποπτευόμενα αυτού Νομικά
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου: Κέντρο Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς (ΚΕ.Δ.Α.Κ.) και ii. Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων,
με έδρα το κτίριο του πρώην Υπουργείου Μακεδονίας
και Θράκης και αρμοδιότητα την άσκηση πειθαρχικής
εξουσίας στους υπαλλήλους, μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, του Υπουργείου Εσωτερικών / Τομέα Μακεδονίας Θράκης και των
εποπτευόμενων Ν.Π.Δ.Δ..
2. Το ως άνω πειθαρχικό Συμβούλιο θα συγκροτείται
κάθε φορά για θητεία δύο (2) ετών, με τη διαδικασία και
τα μέλη που ορίζονται στο άρθρο 146Β του ν. 3528/2007,
όπως ισχύει.
3. Για τη διαδικασία ενώπιον των πειθαρχικών συμβουλίων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων
136, 137, 138, 139 και 140 του ν. 3528/2007, όπως ισχύει.
4. Τα αναπληρωματικά μέλη μετέχουν σε περίπτωση
απουσίας ή κωλύματος των τακτικών μελών.
5. Ο αναπληρωτής του προέδρου προεδρεύει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του προέδρου.
6. Οι διατάξεις των παραγράφων 11, 12, 13, 14 και 15
του άρθρου 146Α εφαρμόζονται αναλόγως και στα πειθαρχικά συμβούλια του άρθρου 146Β.
7. Γραμματέας του Συμβουλίου, καθώς και αναπληρωτής αυτού, ορίζονται μόνιμοι ή με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι του
Υπουργείου Εσωτερικών / Τομέας Μακεδονίας Θράκης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 9 Aπριλίου 2019
Ο Υπουργός

Η Υφυπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
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Αριθμ. Α.1152
(2)
Τροποποίηση της αριθμ. Φ.906/440/07 (ΦΕΚ
1237 Β΄) ΑΥΟΟ «Όροι και διατυπώσεις παραλαβής φορτηγών αυτοκινήτων και βάσεων αυτών
προκειμένου να διασκευαστούν σε οχήματα των
δασμολογικών κλάσεων 87.02, 87.04 και 87.05».
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 123 του
ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α΄/22.11.2001), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σύμφωνα με τις οποίες αναστέλλεται
η βεβαίωση του τέλους ταξινόμησης που αναλογεί με τα
οριζόμενα στην παράγραφο 1 του ανωτέρω άρθρου στα
φορτηγά αυτοκίνητα της δασμολογικής κλάσης 87.04
της Συνδυασμένης Ονοματολογίας και στις βάσεις αυτών, που παραλαμβάνονται με προορισμό τη διασκευή
τους στο εσωτερικό της χώρας, μετά από έγκριση της
αρμόδιας τελωνειακής αρχής σε οχήματα των δασμολογικών κλάσεων 87.02, 87.04 και 87.05 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας και με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο
Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών να καθορίσει
τους όρους και τις διατυπώσεις για την εφαρμογή των
διατάξεων αυτών.
2. Των άρθρων 120, 123 , 128, 129, και 130 του
ν. 2960/2001, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Το άρθρο 2 της αριθμ. Φ.906/440/07 (Β΄ 1237)
Α.Υ.Ο.Ο. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ.
5012952/2467/09 (ΦΕΚ 716 Β΄) Α.Υ.Ο.Ο..
4. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του
Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ
210 Α΄).
6. Το π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 178 Α΄ και ΦΕΚ 25/2015 Α΄ για διόρθωση
σφάλματος).
7. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ του ν. 4389/2016
(ΦΕΚ 94 Α΄) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» περί σύστασης
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
8. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 (ΦΕΚ 3696 Β΄)
απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».
9. Την ανάγκη επανακαθορισμού του χρονικού διαστήματος διασκευής και για τις περιπτώσεις διασκευής
σε οχήματα της δασμολογικής κλάσης 87.04.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Τροποποιούμε την αριθμ. Φ.906/440/07 (Β΄ 1237)
Α.Υ.Ο.Ο. «Όροι και διατυπώσεις παραλαβής φορτηγών
αυτοκινήτων και βάσεων αυτών προκειμένου να δια-
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σκευαστούν σε οχήματα των δασμολογικών κλάσεων
87.02, 87.04 και 87.05», όπως ισχύει, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
1. Αντικαθιστούμε το δεύτερο και τρίτο εδάφιο του
άρθρου 2 της αριθμ. Φ. 906/440/07 (Β΄ 1237) Α.Υ.Ο.Ο.,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής:
«Το χρονικό διάστημα διασκευής, δεν μπορεί σε καμία
περίπτωση να υπερβεί, για τις περιπτώσεις διασκευής
σε οχήματα των δασμολογικών κλάσεων 87.02, 87.04
και 87.05 τους οκτώ (8) μήνες από την παραλαβή. Το
ανωτέρω χρονικό διάστημα δύναται να παραταθεί για
δύο (2) ακόμη μήνες, εφόσον αυτό δικαιολογείται από
τις περιστάσεις.».
Άρθρο 2
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Απριλίου 2019
Η Υφυπουργός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ
Ι

(3)
Επιβολή διοικητικού προστίμου στον Fatah
Hqzan του Jawhar και της Sheena για την τελωνειακή παράβαση της παράνομης κατοχής και
κυκλοφορίας κοινοτικού οχήματος εντός ελληνικής επικράτειας.
Με την 17/2019/2.4.2019 καταλογιστική πράξη
της Προϊσταμένης Διεύθυνσης του Τελωνείου Καβάλας επιβάλλεται, δυνάμει του άρθρου 137Α παρ.
1α ν. 2960/2001, στον Fatah Hqzan του Jawhar και
της Sheena (κάτοχος του υπ’ αριθμ. 18/4000/4/636η/13.6.2018 υπηρεσιακού σημειώματος του Τμήματος
Διαχείρισης Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης), που τυγχάνει πρόσωπο αγνώστου διαμονής στην Ελλάδα (σχετική
η υπ’ αριθμ. πρωτ. 1507/19/576086/18.3.2019 βεβαίωση
της Δ/νσης Δημόσιας Ασφάλειας), διοικητικό πρόστιμο
ύψους χιλίων οκτακοσίων ευρώ (1.800,00 €), πλέον 2.4%
Τ.Χ. και Ο.Γ.Α., για τελωνειακή παράβαση παράνομης κατοχής και κυκλοφορίας εντός ελληνικής επικράτειας του
Ι.Χ.Φ. οχήματος μάρκας FORD TRANSIT CONNECT T230L,
1.753 κυβικών εκατοστών και μεικτού βάρους 2,340
τόνων, με αρ. πλαισίου WF0UXXTTPU4C47975, αριθμό
κυκλοφορίας WN S220, γερμανικών αρχών, χωρίς να
έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες στο ν. 2960/2001 και
τη Δ.247/88 Α.Υ.Ο.Ο. διατυπώσεις.
Ο καταλογιζόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή
κατά της παρούσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις
του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999).
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ
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(4)
Επιβολή διοικητικού προστίμου στον Rahda Ali
Ahmed του Ahmed και της Aisha Qader για την
τελωνειακή παράβαση της παράνομης κατοχής
και κυκλοφορίας κοινοτικού οχήματος εντός ελληνικής επικράτειας.
Με την 21/2019/2.4.2019 καταλογιστική πράξη
της Προϊσταμένης Διεύθυνσης του Τελωνείου Καβάλας επιβάλλεται, δυνάμει του άρθρου 137Α παρ. 1α
ν. 2960/2001, στον Rahda Ali Ahmed του Ahmed και της
Aisha Qader, κάτοχο του υπ’ αριθμ. 0546540/4.10.2018
δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία, που τυγχάνει
πρόσωπο αγνώστου διαμονής στην Ελλάδα (σχετική η
υπ’ αριθμ. πρωτ. 1507/19/546626/14.3.2019 βεβαίωση
της Δ/νσης Δημόσιας Ασφάλειας), διοικητικό πρόστιμο
ύψους οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00 €), πλέον 2.4% Τ.Χ.
και Ο.Γ.Α., για τελωνειακή παράβαση παράνομης κατοχής
και κυκλοφορίας εντός ελληνικής επικράτειας του Ι.Χ.Ε.
οχήματος μάρκας OPEL ZAFIRA, 2.172 κυβικών εκατοστών, με αρ. πλαισίου W0L0TGF7522202829, αριθμό
κυκλοφορίας Ρ5280ΒΗ, βουλγαρικών αρχών, χωρίς να
έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες στο ν. 2960/2001 και
τη Δ.247/88 Α.Υ.Ο.Ο. διατυπώσεις.
Ο καταλογιζόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή
κατά της παρούσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις
του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999).
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ
Ι

Αριθμ. 25349/7472
(5)
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 74/2019 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλανδρίου, περί σύστασης προσωρινών προσωποπαγών
θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο
Δήμο σε συμμόρφωση τελεσίδικης δικαστικής
απόφασης.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997
(ΦΕΚ 107/Α΄/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2) Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/2010)
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής»,
όπως ισχύει.
3) Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015
(ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24
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του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
4) Τις διατάξεις του άρθρου 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης».
5) Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ
143/Α΄/2007) «Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
6) Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3068/2002 (ΦΕΚ
274/Α΄/14.11.2002) “Συμμόρφωση της Διοίκησης σε δικαστικές αποφάσεις και λοιπές διατάξεις”.
7) Την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 3ης Συνεδρίασης της 17ης Φεβρουαρίου 2010.
8) Τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 5 του ν. 4447/2016
(ΦΕΚ 241/Α΄/2016) «Αποφάσεις αρμοδίων οργάνων ΟΤΑ
α’ και β’ βαθμού περί μη άσκησης ή περί παραίτησης
από ένδικο μέσο, οι οποίες εκδόθηκαν ως την έναρξη
ισχύος του παρόντος θεωρούνται ως προς τις συνέπειές
τους, νόμιμες».
9) Το υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ. 2.9 ΟΙΚ 18235/5.7.2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: 7ΑΦΤ465ΦΘΕ-ΡΞΑ) περί εφαρμογής
των διατάξεων του ν. 4389/2016 “Επείγουσες διατάξεις
για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών
Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες
διατάξεις” (ΦΕΚ 94/Α΄/27.5.2016) - Ρυθμίσεις θεμάτων
προσλήψεων προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων
δικαστικών αποφάσεων”.
10) Την υπ’ αριθμ. 1480/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα εργατικών διαφορών) με την οποία έγινε δεκτή η αγωγή του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΝΕΡΗ του Ιωάννη και άλλων (συνολικά 9) και αναγνωρίζεται ότι η θέση του τέταρτου (4ου) ενάγοντος σε
καθεστώς διαθεσιμότητας συνιστά μονομερή εκ μέρους
του εναγόμενου βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας
και υποχρεώνει τον εναγόμενο Δήμο να αποδέχεται τις
εκ μέρους του τέταρτου (4ου) ενάγοντος προσηκόντως
προσφερόμενες υπηρεσίες υπό τις αυτές προϋποθέσεις,
όπως και κατά τον προγενέστερο της θέσης του σε διαθεσιμότητα χρόνο, καταβάλλοντας σε αυτόν τις αντίστοιχες
κατά μήνα αποδοχές.
11) Την 625/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλανδρίου, περί μη άσκησης ενδίκων
μέσων κατά της 1480/2018 οριστικής απόφασης του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
12) Το υπ’ αριθμ. 14555/16.11.2018 πιστοποιητικό
του Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα πολιτικών ενδίκων
μέσων) από το οποίο προκύπτει ότι από 1.1.2018 μέχρι
και 15.11.2018, κατά της υπ’ αριθμ. 1480/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δεν έχουν
ασκηθεί τακτικά ένδικα μέσα (τακτικά ή έκτακτα) από
οποιοδήποτε.
13) Την 74/21.2.2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλανδρίου, περί σύστασης μίας (1)
προσωρινής προσωποπαγούς θέσεως με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο εν λόγω Δήμο
σε συμμόρφωση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.
14) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 30275/7.10.2014 έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με το οποίο εφό-
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σον η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, με την
οποία αναγνωρίζεται ότι η έννομη σχέση που συνδέει
τους ενάγοντες με τον εναγόμενο Δήμο είναι σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, έχει καταστεί
τελεσίδικη, παράγει δεδικασμένο ως προς την κριθείσα
έννομη σχέση και εκτελεστότητα και η Διοίκηση υποχρεούται να την εφαρμόσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 1 του ν. 3068/2002 σε συνδυασμό με τα άρθρα
321, 324, 904 παρ. 2 περ. α΄ του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την 74/21.2.2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλανδρίου, περί σύστασης μίας (1) προσωρινής προσωποπαγούς θέσεως με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο
εν λόγω Δήμο σε συμμόρφωση τελεσίδικης δικαστικής
απόφασης.
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
1

ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΑΤΡΟΣ

ΚΑΝΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΕ
1
ΣΧΟΛΙΚΟΣ
ΦΥΛΑΚΑΣ
Η παραπάνω θέση θα συμπεριληφθεί στον οργανισμό
εσωτερικής υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Χαλανδρίου.
Η εν λόγω θέση καταργείται μόλις κενωθεί με οποιονδήποτε τρόπο.
Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη για το
κόστος μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού ύψους
13.324,00 ευρώ, στον προϋπολογισμό του Δήμου Χαλανδρίου, οικονομικού έτους 2019 σε βάρος των ΚΑ 15.6021,
15.6052.01. Ανάλογη δε δαπάνη ύψους 17.765,00 ευρώ
θα προβλεφθεί στους αντίστοιχους ΚΑ των προϋπολογισμών των επόμενων οικονομικών ετών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Απριλίου 2019
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 959
(6)
Τροποποίηση της 12817/24.9.2014 απόφασης
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης περί ανάθεσης ληξιαρχικών
καθηκόντων σε υπαλλήλους του Δήμου Ρεθύμνης (ΦΕΚ 2759/Β΄/15.10.2014), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 7301/8.6.2018 όμοια
της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και ισχύει (ΦΕΚ 2459/Β΄/27.6.2018).
Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 344/1976
«Περί ληξιαρχικών πράξεων» (ΦΕΚ 143/Α΄), όπως ισχύουν.
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2. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 14 του
ν. 2399/1996 (ΦΕΚ 90/Α΄).
3. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄), όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47/Α΄), όπως το
τελευταίο προστέθηκε με το άρθρο 24 του ν. 4368/2016
(ΦΕΚ 21/Α΄).
5. Την υπ’ αριθμ. 14026/15.5.2017 απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/26.5.2017) περί
διορισμού της Κοζυράκη Μαρίας ως Συντονίστριας της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
6. Την υπ’ αριθμ. Φ.127080/57460/21.12.2010 (ΦΕΚ
1984/Β΄/22.12.2010) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
7. Την υπ’ αριθμ. 12817/24.9.2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
(ΦΕΚ 2759/Β΄/15.10.2014) περί ανάθεσης ληξιαρχικών
καθηκόντων σε υπαλλήλους του Δήμου Ρεθύμνης, η
οποία τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 7301/8.6.2018
όμοια της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 2459/Β΄/27.6.2018).
8. Την υπ’ αριθμ. 239/18.1.2019 απόφαση του Δημάρχου Ρεθύμνης, με την οποία προτείνεται η αντικατάσταση της Ληξιάρχου της Δημοτικής Ενότητας Νικηφόρου
Φωκά Δήμητρας Δημητρακάκη του Εμμανουήλ, λόγω
συνταξιοδότησης.
9. Την υπ’ αριθμ. 1494/18.1.2019 βεβαίωση της
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης
με την οποία βεβαιώνεται η ύπαρξη πιστώσεων στους
ΚΑΕ 10.6012.001 και 10.6051.001 του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2019 του Δήμου και η αντίστοιχη
πρόβλεψη για το επόμενο έτος, για την κάλυψη της δαπάνης της παρούσας απόφασης, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 12817/24.9.2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 2759/Β΄/15.10.2014) περί ανάθεσης
ληξιαρχικών καθηκόντων σε υπαλλήλους του Δήμου
Ρεθύμνης, η οποία έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ.
7301/8.6.2018 όμοια της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 2459/Β΄/27.6.2018), ως
προς την (γ) παράγραφο αυτής, η οποία έχει πλέον ως
εξής:
γ) στη Δημοτική Ενότητα Νικηφόρου Φωκά στην υπάλληλο του Δήμου Στρατουδάκη Ευαγγελία του Μάρκου
με Α΄ βαθμό, κατηγορίας και κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού.
Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη
σε βάρος των ΚΑΕ 10.6012.001 και 10.6051.001 του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και του επόμενου έτους του Δήμου Ρεθύμνης, οι πιστώσεις της
οποίας έχουν εγγραφεί, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
1494/18.1.2019 βεβαίωση της οικείας Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 12817/24.9.2014
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμέ-
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νης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 2759/Β΄/15.10.2014) περί
ανάθεσης ληξιαρχικών καθηκόντων σε υπαλλήλους
του Δήμου Ρεθύμνης, όπως έχει τροποποιηθεί με την
υπ’ αριθμ. 7301/8.6.2018 όμοια της Συντονίστριας της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 10 Απριλίου 2019
Η Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ
Ι

Αριθμ. 86436
(7)
Έγκριση εργασίας νυχτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών των υπαλλήλων που εργάζονται
στη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Δυτικής Αττικής,
έως και το Δεκέμβριο 2019.
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρ. 29 του ν. 3528/2007 «Κύρωση
του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26/
τ.Α΄/9.2.2007).
2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του αρ. 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16.12.2015).
4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 37419/13479/8.5.2018
απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/τ.Β΄/11.5.2018), με την οποία
εγκρίθηκε η 121/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
της Περιφέρειας Αττικής.
5. Την υπ’ αριθμ. 12370/3554/11.2.2019 απόφαση του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, περί
καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, για το έτος 2019 (ΦΕΚ
892/τ.Β΄/15.3.2019).
6. Το υπ’ αριθμ. 1816/21.3.2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Δυτικής Αττικής, με τον συνημμένο σε
αυτό Πίνακα, στον οποίο δηλώνεται η καθ’ υπέρβαση του
υποχρεωτικού ωραρίου ανάγκη εργασίας, νυκτερινής,
Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών των 7 υπαλλήλων
της εν λόγω Διεύθυνσης για το έτος 2019, προκειμένου
να διενεργήσουν ελέγχους 1) για την εφαρμογή κανόνων διακίνησης και εμπορίας προϊόντων και παροχής
Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ), καθώς και την εφαρμογή
κανόνων ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής Υπηρεσιών (ν. 4177/8.8.2013) και 2) για την άσκη-
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ση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστημάτων
(ν. 4264/15.5.2014).
7. Την υπ’ αριθμ. 12558/4610/4.6.2018 απόφαση του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, δυνάμει της οποίας εγκρίθηκε η κατ’ εξαίρεση οδήγηση
υπηρεσιακών οχημάτων από τους υπαλλήλους του Τμήματος Επαγγέλματος και Εργασίας της ανωτέρω Διεύθυνσης, Μενιδιάτη Κωνσταντίνα και Ρωσσέτο Θεόδωρο, για
την κάλυψη των αναγκών και την εύρυθμη λειτουργία
της ανωτέρω Διεύθυνσης.
8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη έως και τον Δεκέμβριο 2019 ύψους 7.200 €, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.
83247/26.3.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Μισθοδοσίας
της Περιφέρειας Αττικής.
9. Το γεγονός ότι η υπό στοιχείο (8) δαπάνη θα καλυφθεί από εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2019, στον
φορέα 06.072 του ΚΑΕ 051201 (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών), ο οποίος αφορά τις
υπηρεσίες της Π.Ε. Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με το υπ’
αριθμ. 246881/11.12.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής.
10. Την υπ’ αριθμ. 2869/3.1.2019 (ΑΔΑ: 64Ε77Λ7-4Ο8)
απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής, με την
οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους εκατόν
δέκα χιλιάδων (110.000) ευρώ, για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του οικ. Έτους 2019 του κωδικού
06.072.051201 - Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες
ημέρες και νυχτερινές ώρες της Περιφερειακής Ενότητας
Δυτικής Αττικής, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού
ωραρίου ανάγκη εργασίας νυκτερινής, Κυριακών και
εξαιρέσιμων ημερών για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Δυτικής Αττικής, έως και 31.12.2019,
ως ακολούθως:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ
ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ
ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ
ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ
ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ
ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ,
ΩΡΕΣ, ΚΑΘ’
ΚΑΘ’ ΥΠΕΡΒΑΣΗ
ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΩΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΩΣ
ΚΑΙ 31.12.2019
ΚΑΙ 31.12.2019
7
784
7.200 €
Ειδικά, στην καθ’ υπέρβαση εργασία, οι ώρες απασχόλησης ορίζονται ανά εξάμηνο, μέχρι ενενήντα έξι (96)
ώρες για τις νυχτερινές και μέχρι ενενήντα έξι (96) για
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ανά υπάλληλο, χωρίς να
υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο
εξαμήνων μέσα στο έτος.
Επισημαίνεται ότι για την καθ’ υπέρβαση εργασία θα
τηρείται ξεχωριστό δελτίο παρουσίας των υπαλλήλων,
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στο οποίο θα αναγράφεται η ώρα έναρξης και η ώρα
αποχώρησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Απριλίου 2019
Η Περιφερειάρχης
ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ
Ι

Αριθμ. απόφ. 4
(8)
Έγκριση καθιέρωσης και αποζημίωσης για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου
για το έτος 2019.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 7 του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015
(176/Α΄) σύμφωνα με το οποίο στο πεδίο εφαρμογής
του υπάγονται οι υπάλληλοι των Γενικών και Τοπικών
Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (παρ. ιδ).
2. Την 2/1015ΔΕΠ/5.1.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου
Οικονομικών με θέμα: παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015
(176 Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)
πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων
Δημοσίου (ΝΠΔΔ) και Ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ), καθώς
και των Δ.Ε.Κ.Ο. του Κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 134)
και άλλες μισθολογικές διατάξεις» και ΑΔΑ: ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7.
3. Τις διατάξεις της παρ. Α΄ του άρθρου 20 (Εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου) του
ν. 4354/2015, στις οποίες επισημαίνεται ότι είναι υποχρεωτική η δημοσίευση των ανωτέρω αποφάσεων στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Την εισήγηση του Αντιπροέδρου του Οργανισμού
στο 4ο θέμα «Έγκριση καθιέρωσης και αποζημίωσης
για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου
για το έτος 2019 στον Τ.Ο.Ε.Β. Βαρυπέτρου» και ιδίως
το γεγονός ότι οι αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες του
Οργανισμού - πέρα από την περίοδο λειτουργικής αιχμής
των έργων κατά την αρδευτική περίοδο - υπάρχουν και
καθ’ όλο το έτος εξαιτίας των οργανικών κενών.
5. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή, δε συνεπάγεται με
επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού καθώς οι
πόροι των Ο.Ε.Β. προέρχονται από τις ανταποδοτικές εισφορές των ωφελουμένων (άρθρο 15 του ν.δ. 3881/1958
«Περί έργων Εγγείων Βελτιώσεων»), αποφάσισε ομόφωνα:
α) Την πραγματοποίηση υπερωριακής καθ’ υπέρβαση
του υποχρεωτικού ωραρίου απασχόλησης, εντός του
2019, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 43542015 όπως
ισχύει.
Ειδικότερα, για το Α΄ εξάμηνο του 2019 απογευματινή
εργασία πέραν των ωρών της υποχρεωτικής εργασίας
μέχρι 120 ώρες, για πέντε (5) τακτικούς υπαλλήλους και
δύο (2) εποχικούς. Αφορά συνολικά, επτά (7) υπαλλή-
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λους και οκτακόσιες σαράντα (840) ώρες συνολικά κατ’
ανώτατο όριο.
Για το Β΄ εξάμηνο του 2019 απογευματινή υπερωριακή
εργασία πέραν των ωρών της υποχρεωτικής εργασίας,
μέχρι 120 ώρες, γα πέντε (5) τακτικούς υπαλλήλους και
τρείς (3) εποχικούς υπαλλήλους. Αφορά συνολικά, οκτώ
(8) υπαλλήλους και εννιακόσιες εξήντα ώρες συνολικά
κατ’ ανώτατο όριο.
β) Ανώτερο όργανο για την αναγκαιότητα πραγματοποίησης υπερωριακής απασχόλησης καθίσταται ο
Αντιπρόεδρος του Οργανισμού Ζουρίδης Γεώργιος του
Ιωάννη, και για την παρακολούθηση της υλοποίησης
εντός των ορίων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού
έτους 2019, καθίσταται το λογιστικό - οικονομικό τμήμα
του Οργανισμού.
γ) Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την
δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αγιά, 10 Απριλίου 2019
Ο Αντιπρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΟΥΡΙΔΗΣ
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(9)
Διόρθωση σφάλματος στην 9907/26.3.2019 απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1106/3.4.2019
(τ.Β΄).
Στην 9907/26.3.2019 απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
1106/3.4.2019 (τ.Β΄), στη σελίδα 13661 στη στήλη Α΄,
στη δεύτερη σειρά του σημείου 1 β) που αναφέρει «...
και των περιπτώσεων 5 και 8 του άρθρου 20 παρ. Β του
ν. 4251/2014» διορθώνεται ο εσφαλμένος αριθμός 8 με
το ορθό 7, ήτοι «...των περιπτώσεων 5 και 7 του άρθρου
20 παρ. Β».
Ομοίως, στη σελίδα 13361 στη στήλη Β΄ στην τελευταία σειρά του σημείου 2 που αναφέρει «... 8 του άρθρου
20 παρ. Β του ν. 4251/2014», διορθώνεται ο εσφαλμένος
αριθμός 8 με το ορθό 7, ήτοι «... 7 του άρθρου 20 παρ.
Β του ν. 4251/2014».
(Από το Υπουργείο
Μεταναστευτικής Πολιτικής)
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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.
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