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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
31 Δεκεμβρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων που
υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου και στις Υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για
το έτος 2019.

2

Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων
που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2019.

3

Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.), του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας.

4

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων
μονίμων και ΙΔΑΧ της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού για το έτος 2019.

5

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλου
για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Κιλκίς.

6

Καθιέρωση νυχτερινής εργασίας ως και εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες με
αμοιβή στο επικουρικό προσωπικό του Κ.Κ.Π.Π.
Θεσσαλίας προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού
ωραρίου, έτους 2019.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 68959/17212
(1)
Υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων που
υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου και στις Υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
για το έτος 2019.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄/2005) και ιδίως το άρθρο 90 όπως ισχύει.

Αρ. Φύλλου 6211

2. Τις διατάξεις:
α) Του π.δ. 134/2017 (ΦΕΚ 168/Α΄/6-11-2017) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
β) Του ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄/1995) «Περί Δημοσίου
Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ) Του ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-09-2014) «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα,
δ) Του π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη
υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4354/2015 (ΦΕΚ
176/Α΄/2015), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
4. Τις διατάξεις του ν.3746/2009 και ιδίως της παραγράφου 3 του άρθρου 76 και την υπ’ αριθ.. 10894/Δ1/1652/
9-3-2009 απόφαση Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 482/Β΄/2009), όπως ισχύουν.
5. Τις διατάξεις: του ν.2639/1998, του π.δ. 136/1999
«Οργάνωση Υπηρεσιών Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.)» και του ν.4144/2013, όπως ισχύουν.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 6, του ν.3833/2010 (ΦΕΚ
40, τ.Α').
7. Τις διατάξεις του άρθρου 5, παράγραφος 6 και του
άρθρου 17 του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α΄/5-8-2011).
8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού στον
ΑΛΕ 2120201001: 530.000 € περίπου, του φορέα 401 του
προϋπολογισμού, έτους 2019, στον οποίο έχει εγκριθεί
πίστωση ύψους 530.000 €.
9. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν ή συνδράμουν το έργο του Σ.ΕΠ.Ε. για:
α) τη Διενέργεια ελέγχων στους τόπους εργασίας για
την εφαρμογή της Εργατικής Νομοθεσίας,
β) επίλυση Εργατικών διαφορών,
γ) την καταπολέμηση της αδήλωτης και ανασφάλιστης
εργασίας,
δ) τις υποχρεώσεις του ΣΕΠΕ, που απορρέουν ιδίως
από τον ν.4046/2012 και τον ν.4093/2012.
10. Την υπ' αριθ. πρωτ. 67074/695 της 17-12-2017, εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ
5ε, του ν.4270/2014, αποφασίζουμε:
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Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση 900 υπαλλήλων περίπου που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου και στις υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. και
συνδράμουν στο έργο του, για τους λόγους που αναφέρονται στο προοίμιο (παρ. 9) της απόφασης για το έτος
2019. Ο ανωτέρω αριθμός των υπαλλήλων μπορεί να
αυξηθεί ή να μειωθεί με αντίστοιχη μείωση ή αύξηση
του αριθμού των ωρών ανά υπάλληλο χωρίς όμως ο
συνολικός αριθμός των ωρών να υπερβεί τις 120 ώρες
ανά υπάλληλο το εξάμηνο. Η υπερωριακή εργασία θα
παρέχεται κατά τις ώρες από 15:00 μέχρι 22:00. Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση ορίζονται οι Προϊστάμενοι
των περιφερειακών Διευθύνσεων του Σ.Ε.Π.Ε. και για την
Κεντρική Υπηρεσία ο Ειδικός Γραμματέας του Σ.Ε.Π.Ε., οι
οποίοι θα βεβαιώνουν την πραγματοποίηση των υπερωριών και την εκτέλεση του αντίστοιχου έργου.
Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι
31-12-2019.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2018
Η Υπουργός
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6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:
1. Το έτος 2019 θα διενεργηθούν είκοσι πέντε (25.000)
χιλιάδες πλήρεις και μερικοί φορολογικοί έλεγχοι από τις
ελεγκτικές υπηρεσίες ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ., ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π., και Δ.Ο.Υ.
2. Από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν,
τουλάχιστον το εβδομήντα τοις εκατό (70%) θα αφορά
φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας. Ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των ελέγχων
του προηγούμενου εδαφίου, θα αφορούν καταρχήν σε
ελέγχους της τελευταίας τριετίας για τις οποίες έχει λήξει
η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2018
Ο Διοικητής
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ
Ι

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. ΔΕΛ Β 1190548 ΕΞ 2018
(2)
Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων
που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2019.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του
ν.4174/2013 (Α΄170) όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν.4389/2016 (Α'94) και
ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 7, 13, 14, 17 και 41, όπως
ισχύουν.
3. Την με αριθ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1036960 ΕΞ 2017/
10.3.2017 (Β' 968) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την 1/20.01.2016 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του
άρθρου 41 του ν.4389/2016, όπως ισχύουν, και την αριθ.
39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
5. Την με αριθ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1115805 ΕΞ 2017/
31.7.2017(Β'2743), «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και
εξουσιοδότηση υπογραφής "Με εντολή Διοικητή" σε
όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», όπως ισχύει.

Αριθμ. 21267/217736
(3)
Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.), του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/03.03.1994) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και
ρύθμιση θεμάτων Δ/σης».
2. Των άρθρων 6, και 9, του ν.2503/1997 «Διοίκηση,
Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτ/ση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
107/τ.Α΄).
3. Του ν.3274/2004 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄) «Οργάνωση και Λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτ/σης Πρώτου και
Δευτέρου Βαθμού».
4. Των άρθρων 227, 239 και 240, του ν.3463/2006
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ
114/τ.Α΄).
5. Του άρθρου 10, του ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄) «Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων» όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της
παρ. 1, του άρθρου 38, του ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄).
6. Του ν.3839/2010 (ΦΕΚ 51/τ.Α΄) και του άρθρου 51,
του ν.3905/2010 (ΦΕΚ 219/τ.Α΄).
7. Των άρθρων 1, 63, 102, 103, 107, 214, 224, 254, 280
και 283, του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄).
8. Του ν.4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγου-
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σες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ
176/τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Των άρθρων 28 και 28Α του ν.4325/2015 (47/τ.Α΄)
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», όπως το τελευταίο
προστέθηκε με το άρθρο 24 του ν.4368/2016 (21/τ.Α’)
«Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και
άλλες διατάξεις».
10. Του ν.4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση
θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 33/τ.Α΄/27.02.2016), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
11. Του άρθρου 8, κεφ. Α, παρ. 4ββ, του π.δ.138/2010
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 231/τ.Α΄).
12. Των π.δ. 37.α/1987, 22/90, 50/2001, 347/2003,
44/2005, 116/2006, 146/2007 και 19/2011.
13. Του άρθρου 90, του «Κώδικα της νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄).
14. Toν οδηγό σύνταξης των Οργανισμών Εσωτερικής
Υπηρεσίας των Δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ. της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτ/σης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.- Α.Ε.).
15. Το πρότυπο σχέδιο Ο.Ε.Υ. μεγάλου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτ/σης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.-Α.Ε.) με αρμοδιότητες σε όλους τους τομείς.
16. Την 6983/85785/01.06.2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -Στερεάς
Ελλάδας, περί «Παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής
πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Σ.Ε.) στον Προϊστάμενο ή στην
Προϊσταμένη της Γενικής Διευθύνσεως Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους ή στις Προϊσταμένες
Διευθύνσεων και Τμημάτων της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως» (ΦΕΚ 2002/τ.Β΄/12.06.2017) όπως διορθώθηκε
με το ΦΕΚ 2189/τ.Β’/27.6.2017 και ισχύει.
17. Το 2523/ΦΕΚ/τ.Β΄/14.09.2012, περί διατήρησης αυτοτελών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Δήμων,
στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το Δημοτικό Ωδείο
Λάρισας.
18. Το ΔΟΑ/Φ.14/82/18342/03-09-2012 έγγραφο του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Δυνατότητα πρόβλεψης
νέων οργανικών θέσεων, στους Οργανισμούς Εσωτερικών Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ.) των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού».
19. Το ΥΠΟΑ/ΓΔΣΠ/ΔΚΕ/ΤΜΕ/84938/2303/989/714/
17.03.2017 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού, σχετικά με την έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας.
20. Την 77/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας περί τροποποίησης του
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας».
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21. Την 888/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (κατά πλειοψηφία), του Δήμου Λαρισαίων περί
έγκρισης της τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) όπως αναφέρεται στην 77/2018
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού
Ωδείου Λάρισας».
22. Το 15/2018 πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Ν. Λάρισας, με το οποίο γνωμοδοτεί (κατά πλειοψηφία), υπέρ της έγκρισης της τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)
του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας.
23. Την 1577/19243/10.02.2017 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΘεσσαλίαςΣτερεάς Ελλάδας περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας
η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1577/τ.Β΄/24.02.2017
(ΑΔΑ: 7ΞΚ8ΟΡ10-ΜΟΝ), αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την 77/2018 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας, περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του
Δημοτικού Ωδείου Λάρισας ως προς την ενότητα του
κεφαλαίου IV του άρθρου 5 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας και μόνο ως προς τον πίνακα, ο οποίος
διαμορφώνεται ως κάτωθι:
Γ. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ
Προβλέπονται πενήντα (50) θέσεις προσωπικού με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
διαφόρων ειδικοτήτων, για την αντιμετώπιση εποχικών
ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις.
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΘΕΣΕΙΣ

1

ΠΕ

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

7

2

ΤΕ

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

24

3

ΔΕ

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

6

4

ΠΕ

ΜΑΕΣΤΡΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΚΩΝ ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ ΔΩΛ

1

5

ΤΕ

ΜΑΕΣΤΡΟΣ ΧΟΡΩΔΙΩΝ
ΔΩΛ (ΜΙΚΤΗ-ΠΑΙΔΙΚΗ)

1

6

ΔΕ

ΜΑΕΣΤΡΟΣ ΜΠΑΝΤΑΣ
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΔΩΛ

1

7

ΠΕ

ΜΑΕΣΤΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ
(indonnation)

1

8

ΠΕ

ΠΙΑΝΙΣΤΑΣ-ΣΥΝΟΔΟΣ

2

9

ΤΕ

ΠΙΑΝΙΣΤΑΣ-ΣΥΝΟΔΟΣ

2

10

ΔΕ

ΜΟΥΣΙΚΟΥΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ

5

ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
50
Με την παρούσα τροποποίηση δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας.
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Κατά τα λοιπά ισχύει η 1577/19243/10.02.2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δημοτικού
Ωδείου Λάρισας η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1577/τ.Β΄/
24-02-2017 (ΑΔΑ: 7ΞΚ8ΟΡ10-ΜΟΝ).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λάρισα, 28 Δεκεμβρίου 2018
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και Νομικών Προσώπων Λάρισας
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΟΤΟΥΛΗ
Ι

Αριθμ. 31429
(4)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων
μονίμων και ΙΔΑΧ της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού για το έτος 2019.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 36 και 48 του ν. 3584/2007
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α΄/2007).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ
176 Α΄/16-12-2015), καθώς και την εγκύκλιο του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους 2/1015/ΔΕΠ/5-12016.
4. Την υπ’ αριθ. οικ.2/78400/0022/14-11-2011 εγκύκλιο
του Υπουργείου Οικονομικών.
5. Τον νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του
Δήμου Βύρωνα που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 96/Β΄/
23-1-2017 και 2274/τ.Β΄/04-07-2017.
6. Την με αρ. 32/2154/31-01-2017 απόφαση του Δημάρχου Βύρωνα περί τοποθέτησης προσωπικού του
Δήμου και 2274/τ.Β΄/04-07-2017).
7. Την με αρ. πρωτ. 24560/25-10-2018 εισήγηση του
προϊσταμένου της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού Μοναστηριώτη Ιωάννη, υποβληθείσα προς

Τεύχος Β’ 6211/31.12.2018

το Δημοτικό Συμβούλιο για υπερωριακή απασχόληση
του προσωπικού του Δήμου και την με αρ. 357/2018
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, περί καθιέρωσης λειτουργίας σε 17ωρη βάση (07.00-24.00) όλες τις ημέρες
του μήνα για το έτος 2019 των Τμημάτων Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κολυμβητηρίου της Διεύθυνσης
Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
8. Την βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
περί ύπαρξης σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό
του έτους 2019 στους Κ.Α. 315.6012.0002 ύψους 5.000,00,
Κ.Α. 15.6022.0002 ύψους 15.000,00, Κ.Α. 15.6051.0013
για εργοδοτικές δαπάνες με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου
και Κ.Α. 15.6052.0007 ευρώ για εργοδοτικές εισφορές
υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου, για την κάλυψη της υπερωριακής εργασίας των ανωτέρω υπαλλήλων
για όλο το έτος.
9. Την με αρ. πρωτ. 103387/33100 - 06/12/2018
εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
τ.Β΄/5772/21-12-2018, σύμφωνα με τις οποίες καθιερώνεται η λειτουργία σε 17ωρη βάση (07.00-24.00) όλες τις
ημέρες του μήνα για το έτος 2019 της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Βύρωνα.
10. Την με αρ. πρωτ. 31427/27-12-2018 αναλυτική εισήγηση με αναφορά στον αριθμό των υπαλλήλων, ανά
ειδικότητα καθώς και στο σύνολο των ωρών που έχουν
προβλεφθεί για το έτος 2019, περί έκδοσης απόφασης
Δημάρχου «για την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων ΜΟΝΙΜΩΝ και ΙΔΑΧ της Δ/νσης Παιδείας,Πολιτισμού και Αθλητισμού για το έτος 2019.
11. Την έλλειψη του προσωπικού του Δήμου λόγω
συνταξιοδοτήσεων καθώς και την αδυναμία πρόσληψης προσωπικού λόγω αναστολής των διορισμών στο
δημόσιο τομέα.
12. Την ανάγκη για υπερωριακή εργασία πέραν της
εβδομαδιαίας υποχρεωτικής των υπαλλήλων της Δ/νσης
Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία είναι τελείως απαραίτητη και επιβεβλημένη για την αντιμετώπιση εξαιρετικά εκτάκτων και επειγουσών υπηρεσιακών
αναγκών που προκύπτουν, προκειμένου τα Τμήματα να
ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους (Κολυμβητήριο,
αθλητικές διοργανώσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις κ.λπ.).
Στις υπηρεσίες θα απασχοληθούν είκοσι έξι (26) υπάλληλοι συνολικά Μόνιμοι και Ιδιωτικού δικαίου Αορίστου
χρόνου. Ο αριθμός των υπαλλήλων κατά ειδικότητα, το
σύνολο των ωρών για εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες,
τις Κυριακές, τις εξαιρέσιμες κατά ανώτατο όριο εντός
του έτους 2019 έχουν προβλεφθεί ως πιο κάτω:

Εργασία προς
Ημερήσια
συμπλήρωση
της υποχρε(6η πρωινή – 22η ώρα)
Αριθμός προτεινομένων Απογευματινή υπερωριακή
ωτικής
εβδομαδιαίας
Κυριακών και εξαιρέσιμων
υπαλλήλων κατά κλάδο
εργασία μέχρι 22η ώρα
ημερών πέραν από την
Νυκτερινή εργάσιμων
εβδομαδιαία υποχρεωτική
ημερών
Άτομα

Ώρες

Άτομα

Ώρες

Άτομα

Ώρες

ΠΕ Φυσικής Αγωγής

07

1400

07

1100

-

-

ΔΕ Χειριστών Η/Υ

01

120

01

80

-

-
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ΔΕ Διοικητικού

09

700

09

300

-

-

ΤΕ Μουσικών

-

-

01

60

-

-

ΔΕ Ηθοποιών

-

-

03

210

1

100

-

-

01

40

-

-

-

-

01

40

-

-

01

200

01

160

1

120

-

-

01

40

-

-

01

120

01

40

-

-

19

2540

26

2070

2

220

ΔΕ Βοηθών
Νοσοκόμων
ΔΕ Τεχνιτών
(Ζωγράφων)
ΔΕ Ηχοληπτών
YE Καθαριστριών
Εσωτερικών Χώρων
ΥΕ Βοηθητικού
Προσωπικού
ΣΥΝΟΛΟ

Αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση είκοσι έξι (26) υπαλλήλων της Δ/νσης μέχρι και τις 31/12/2019, στα
όρια της εγγεγραμμένης πίστωσης στους Κ.Α. 15.6012.0002 5.000,00, Κ.Α. 15.6022.0002 15.000,00 του προϋπολογισμού του Δήμου Βύρωνα, με την προβλεπόμενη από το νόμο αποζημίωση, για την κάλυψη των προμνημονευόμενων
υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου.
2. Η παραπάνω εργασία θα πρέπει να βεβαιώνεται μηνιαίως από το καθ΄ όλα αρμόδιο όργανο των Τμημάτων.
3. Επιτρέπεται η εναλλάξ απασχόληση των υπαλλήλων, με την προϋπόθεση ότι το σύνολο των πρόσθετων αποδοχών για καθέναν ξεχωριστά δεν θα υπερβαίνει το 25% των μηνιαίων αποδοχών τους, σύμφωνα με το άρθρο 7
του ν.3833/15-3-2010.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Βύρωνας, 27 Δεκεμβρίου 2018
Ο Δήμαρχος
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ
Ι

Αριθμ. 34148
(5)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλου
για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Κιλκίς.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Έχοντας υπόψη:
1ο. Την περιπτ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 58 του
ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.A΄/07.06.2010) σύμφωνα με την οποία ο
Δήμαρχος είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών του Δήμου
2ο. Την υπ' αριθμ.. TT. 9387/25.10.2011 απόφαση του
Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης
(ΦΕΚ 2593/Β΄/7.11.2011) περί έγκρισης του Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κιλκίς, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει
3ο. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 3584/2007
«Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ.A΄/28.06.2007) που αφορούν
στο δικαίωμα αποζημίωσης για τους υπάλληλους που
εκτελούν πρόσθετη εργασία για την τήρηση και σύνταξη
των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου, πέραν του
υποχρεωτικού τους ωραρίου
4ο. Την υπ' αριθ. 2/78400/0022/14.11.2011 εγκύκλιο
του Υπουργείου Οικονομικών εγκύκλιο του Υπουργείου

Οικονομικών, με την οποία ορίζεται ότι η υπερωριακή
απασχόληση που καθορίζεται με τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου δεν είναι πλέον καθ’ υπέρβαση των λοιπών
ωρών υπερωριακής απασχόλησης, αλλά εντάσσεται στο
ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των είκοσι [20] ωρών μηνιαίως όπως αυτό ορίζεται με τις διατάξεις του άρθρ.20
του ν.4024/2011.
5ο. Τις διατάξεις της παρ. Α1 του άρθρου 20 του
ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16.12.2015), όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 52 του ν.4384/2016
6ο. Την υπ' αριθμ. 2/31029/ΔΕΤΤ/06.05.2016 εγκύκλιο
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «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 (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»».
7ο. Την υπ' αριθμ. 34144/27.12.2018 απόφαση του Δημάρχου Κιλκίς για την ανάθεση τήρησης των πρακτικών
του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς
8ο. Το γεγονός ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Κιλκίς συνεδριάζει εκτός ωραρίου εργασίας τουλάχιστον μια φορά
το μήνα και όποτε άλλοτε κριθεί απαραίτητο κατά τις
απογευματινές ώρες τις εργάσιμες ημέρες και απαιτείται
η τήρηση των πρακτικών του κατά το έτος 2019, η οποία
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επιβάλλει την απασχόληση προσωπικού της Διοικητικής
Υπηρεσίας πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας.
9ο. Την διαπίστωση της ανάγκης να απασχοληθεί πέραν του ωραρίου του ο πρακτικογράφος του Δημοτικού
Συμβουλίου Κιλκίς για την τήρηση των πρακτικών κατά
την διάρκεια των συνεδριάσεων του ανωτέρω οργάνου
10ο. Το γεγονός ότι έχει προβλεφθεί η σχετική πίστωση στους ΚΑΕ 10.6012.0001, ΚΑΕ 10.6051.0001, ΚΑΕ
10.6051.0006, ΚΑΕ 10.6051.0008 στον προϋπολογισμό
του Δήμου Κιλκίς οικονομικού έτους 2019, για την αντιμετώπιση της ανωτέρω δαπάνης, αποφασίζει:
1ο. Εγκρίνει την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με
αμοιβή για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κιλκίς, για το
έτος 2019 και για έναν (1) υπάλληλο, ο οποίος πέραν από
το υποχρεωτικό ωράριο εργασίας του, θα παρίσταται και
θα τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων.
2ο. Οι ώρες της απασχόλησης καθ' υπέρβαση του
υποχρεωτικού ωραρίου ορίζονται ανά εξάμηνο, χωρίς
να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο
εξαμήνων μέσα στο έτος, για απογευματινή υπερωριακή εργασία μέχρι εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο το
εξάμηνο.
3ο. Η ωριαία αμοιβή είναι ίση με εκείνη που καταβάλλεται κάθε φορά στους δημόσιους υπαλλήλους, όπως
ορίζεται στο άρθρο 20 του ν.4354/2015.
4ο. Η δαπάνη της αμοιβής θα βαρύνει τους Κ.Α. του
σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου
Κιλκίς, οικονομικού έτους 2019, ως εξής:
ΚΑΕ 10.6012.0001: 1.320,00€
ΚΑΕ 10.6051.0001: 100,00€
ΚΑΕ 10.6051.0006: 130,00€
ΚΑΕ 10.6051.0008: 160,00€
5ο. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κιλκίς, 27 Δεκεμβρίου 2018
Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ
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Αριθμ. απόφ. 321/28.12.2018
(6)
Καθιέρωση νυχτερινής εργασίας ως και εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες με
αμοιβή στο επικουρικό προσωπικό του Κ.Κ.Π.Π.
Θεσσαλίας προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, έτους 2019.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (176/Α΄), άρθρο 20,
παρ. 1 όπου προβλέπεται η έκδοση της απόφασης καθιέρωσης εργασίας να εκδίδεται από το Δ.Σ. ή το όργανο
διοίκησης ή το εξουσιοδοτημένο από αυτό όργανο και
στη συνέχεια να δημοσιεύεται στο ΦΕΚ.
2. Το άρθρο 3 του ν.δ. 162/1973 «Περί μέτρων προστασίας
υπερηλίκων και χρονίως πασχόντων ανθρώπων», σε συνδυασμό με τον ν. 4109/2013, άρθρο 9 «Συγχώνευση ΜΚΦ».
3. Τις διατάξεις του ν. 4052/2012 (41/Α΄), άρθρο 9, παρ.
22.
4. Την 600/49/27.12.2018 απόφαση συνεδρίασης
Δ.Σ. βάσει της οποίας αποφασίστηκε η καθιέρωση της
αναφερόμενης εργασίας για το επικουρικό προσωπικό,
έτους 2019.
5. Το ΦΕΚ 200/3-12-2018, τ.Α΄ βάσει του οποίου, δίδεται η δυνατότητα μέχρι την πρόσληψη τακτικού προσωπικού και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31.12.2019,
κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Δ.Σ. η απασχόληση έκτακτου προσωπικού που παρέχει αυτή τη δεδομένη στιγμή τις υπηρεσίες του στον φορέα, εφόσον
συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος.
6. Την αναφερόμενη απόφαση Δ.Σ. όπου απεικονίζονται πίνακες που προβλέπεται ο αριθμός των υπαλλήλων
κατά την κατηγορία και ειδικότητα, το χρονικό διάστημα,
οι ώρες απασχόλησης τους, τα αντίστοιχα ποσά πληρωμής για το επικουρικό προσωπικό του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας. Σημειωτέον ότι οι πίνακες αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος των αποφάσεων, αποφασίζουμε:
Α. Την καθιέρωση νυχτερινής εργασίας ως και εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες με αμοιβή
στο επικουρικό προσωπικό του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας προς
συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, έτους 2019.
Β. Την επισύναψη του πίνακα, όπου καταγράφονται
με ακρίβεια τα στοιχεία εκείνα που καθιερώνουν την
αναφερόμενη εργασία.

Κατάσταση Νυχτερινής Εργασίας, καθώς και εργασίας κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες Ημέρες, έτους 2019.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΑ
ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ
ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ
ΩΡΑΡΙΟΥ

ΔΕ Β. ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ

5

3

Σύνολο υπαλλήλων:

5

3

Κ.Κ.Π. Περιφέ- ΚΛΑΔΟΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ρεια Θεσσαλίας ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Σύνολο ωρών:
Σύνολο δαπάνης:

2500

1500

5.750€

2.750€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ:
Γ. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΑ ΡΙΖΟΥΛΗ

8500€

73084

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 6211/31.12.2018

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.

*02062113112180008*

