
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αναστολή εφαρμογής αποφάσεων συγχωνεύσε-
ων, Καταργήσεων Σχολικών Μονάδων Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης.

2 Μετονομασία 3ου Γυμνασίου Αργοστολίου Κε-
φαλλονιάς.

3 Επιβολή πολλαπλών τελών στον HADLEY AMAR 
του Abelbary για τελωνειακή παράβαση.

4 Επιβολή πολλαπλών τελών στον ALSHILEH 
MOHAMAD SOBHI για τελωνειακή παράβαση.

5 Επιβολή πολλαπλών τελών στον Νικηφορίδη Γεν-
νάδιο για τελωνειακή παράβαση.

6 Τροποποίηση του άρθρου 2, της αριθμ. πρωτ. 
ΔΔ:οικ.1323/30-3-16 απόφασης μεταβίβασης άσκη-
σης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και 
άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες της Πε-
ριφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

7 Υπερωριακή απασχόληση εργαζομένων Δ.Ε.Υ.Α. 
Γρεβενών.

8 Απασχόληση καθ΄ υπέρβαση του υποχρεωτικού 
ωραρίου για το έτος 2018 για το προσωπικό του Πε-
ριφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης (Ν.Π.Ι.Δ.).

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

9 Διόρθωση σφάλματος στην Δ3/Γ717689/5254/
06-08-2018 απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσί-
ας Πολιτικής Αεροπορίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. Φ10/140651/Δ1 (1)
Αναστολή Εφαρμογής Αποφάσεων Συγχωνεύ-

σεων, Καταργήσεων Σχολικών Μονάδων Πρω-

τοβάθμιας Εκπαίδευσης.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  ́Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ.8, 10 και 13 του άρθρου 4 του 

ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167Α΄) «Δομή και Λειτουργία της πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις» σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 1, 
2 και 5 του άρθρου 11 του ν. 1966/1991 (ΦΕΚ 147Α΄) 
«Μεταγραφές φοιτητών ΑΕΙ, σπουδαστών ΤΕΙ και άλλες 
διατάξεις» όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 
143Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεί-
ας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λο-
γιστικό και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του ν.  3852/2010
(ΦΕΚ 87Α΄) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικρά-
της».

4. Τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 59 του 
ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118Α΄) «Θεσμικό Πλαίσιο των Πρό-
τυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου 
Τεχνολογίας Υπολογιστών και εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 
και λοιπές διατάξεις.

5. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145Α΄) «Ανάληψη 
Υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

6. Τις διατάξεις του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213Α΄) «Ανα-
σύσταση Υπουργείου Οικονομικών κ.λπ.».

7. Τις διατάξεις του π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178Α΄) «Ορ-
γανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

8. Το διατάξεις του π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31Α΄) «Οργανι-
σμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των», όπως ισχύει.

9. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114Α΄) περί «…
Μετονομασίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας 
και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων..».

10. Τις διατάξεις του με αριθμ. π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 
210A΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

11. Την αριθμ. Υ29/8-10-2015 (ΦΕΚ 2168Β΄) απόφαση 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

12. Την αριθμ. 97115/Δ1/12-06-2017 (ΦΕΚ 2153Β΄) 
κοινή υπουργική απόφαση «Ιδρύσεις, Προαγωγές, 
Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτι-
κών Σχολείων και Νηπιαγωγείων» για το σχολικό έτος 
2017-2018.

13. Την αριθμ. 71338/Δ4/24-06-2011 (ΦΕΚ 1573/τ.Β΄/
27-06-2011) υπουργική απόφαση «Υποβιβασμός, Συγ-
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χώνευση και Κατάργηση Δημοτικών Σχολείων και Νη-
πιαγωγείων».

14. Την αριθμ. 5225/01-06-2018 εισήγηση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης 
Πελοποννήσου.

15. Την αριθμ. 7637/09-08-2018 εισήγηση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης 
Πελοποννήσου.

16. Την αριθμ. Φ2.1/7962/04-07-2018 εισήγηση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαί-
δευσης Δυτικής Ελλάδας.

17. Την αριθμ. 2439/31-05-2018 εισήγηση της Διεύ-
θυνσης Π.Ε. Αργολίδας.

18. Την αριθμ. 8759/22-06-2018 εισήγηση της Διεύ-
θυνσης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.

19. Την αριθμ. Φ.2/2903/01-08-2018 εισήγηση της Δι-
εύθυνσης Π.Ε. Κορινθίας.

20. Την αριθμ. 155/2017 απόφαση του Δήμου Επιδαύ-
ρου.

21. Την αριθμ. 160/2018 απόφαση του Δήμου Αγρι-
νίου.

22. Την αριθμ. 168/2018 απόφαση του Δήμου Ξυλο-
κάστρου-Ευρωστίνης.

23. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με το αριθμ. 
Φ.1/Γ/291/136312/Β1/16-8-2018 έγγραφο της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΠΕΘ, απο-
φασίζουμε:

1. Αναστέλλουμε την εφαρμογή της αριθμ. 97115/
Δ1/12-06-2017 (ΦΕΚ 2153/τ.Β΄/23-06-2017) κοινής 
υπουργικής απόφασης «Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβι-
βασμοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών Σχο-
λείων και Νηπιαγωγείων» για το σχολικό έτος 2018-2019 
κατά το μέρος που αφορά:

Τη συγχώνευση του 7/θ 9ου Δημοτικού Σχολείου Αγρι-
νίου με το 6/θ 19ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου της Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας.

Τη συγχώνευση του 3/θ Δημοτικού Σχολείου Δήμαινας 
με το 3/θ Δημοτικό Σχολείο Νέας Επιδαύρου της Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας.

2. Αναστέλλουμε την εφαρμογή της αριθμ. 71338/
Δ4/24-06-2011 (ΦΕΚ 1573/τ.Β΄/27-06-2011) υπουργικής  
απόφασης «Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Κατάργηση 
Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων» για το σχολικό 
έτος 2018-2019 κατά το μέρος που αφορά:

Την κατάργηση του Δημοτικού Σχολείου Ρίζας Κο-
ρινθίας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Κορινθίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Μαρούσι, 30 Αυγούστου 2017

Οι Υπουργοί

Παιδείας, Έρευνας Αναπληρωτής Υπουργός
και Θρησκευμάτων Οικονομικών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ 

   Αριθμ. 140091/Δ2 (2)
Μετονομασία 3ου Γυμνασίου Αργοστολίου Κε-

φαλλονιάς .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 5 του 

ν. 1566/1985 (Α΄ 167) «Δομή και λειτουργία της Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις».

2) Τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 59 του 
ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων 
Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευ-
τικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 
Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές 
διατάξεις».

3) Το π.δ.  125/2016 (Α΄ 210) με θέμα «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4) Το με αριθμ. 4535/02-08-2018 έγγραφο της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης 
Ιονίων Νήσων.

5) Το με αριθμ. 3642/18-07-2018 έγγραφο της Διεύ-
θυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας.

6) Την αριθμ. 209/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Κεφαλλονιάς.

7) Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τις 
δαπάνες που καλύπτονται από αυτόν, σύμφωνα με την 
αριθμ. Φ.1/Γ/301/138233/Β1/23-08-2018 εισήγηση του 
άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως αντικατα-
στάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 του ν. 4337/2015 (Α΄ 
129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
αποφασίζουμε:

Μετονομάζουμε την παρακάτω σχολική μονάδα ως 
εξής:

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων 
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλλη-

νίας
Το 3ο Γυμνάσιο Αργοστολίου (2501030) σε 3ο Γυμνά-

σιο Αργοστολίου-«Ρόκκος Χοϊδάς».
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Αυγούστου 2018

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

(3)
    Επιβολή πολλαπλών τελών στον HADLEY AMAR 

του Abelbary για τελωνειακή παράβαση.

  Με την 607/2016/29-09-2017 καταλογιστική πράξη 
του Προϊσταμένου του Γ΄ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσσαλονίκης 
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επιβάλλουμε σε βάρος του HADLEY AMAR του Abelbary 
και της Ein, γεν. 1-1-1993 στη Συρία, κατόχου του αριθμ. 
24614 Δελτίου Αιτήσαντος Διεθνούς Προστασίας, κα-
τοίκου Δομής Φιλοξενίας Προσφύγων στα Λαγκαδίκια 
Θεσσαλονίκης και ήδη αγνώστου διαμονής, πολλαπλά 
τέλη ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500€), σύμφω-
να με τις διατάξεις των άρθρων 155 (1β΄) και (2ζ΄) και 
142 παρ.2 περί λαθρεμπορίας του ν. 2960/01 Εθνικού 
Τελωνειακού Κώδικα, για την κατοχή εξήντα οχτώ (68) 
πακέτων τσιγάρων των 20 τεμαχίων έκαστο, ήτοι 1.360 
τεμαχίων λαθραίων τσιγάρων, από διάφορες μάρκες, τα 
οποία δεν έφεραν την ειδική ταινία φορολόγησης του 
ελληνικού Δημοσίου και για τα οποία δεν είχαν καταβλη-
θεί οι αναλογούσες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις.

Ο καταλογιζόμενος δύναται να ασκήσει προσφυγή 
εντός 30 ημερών ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης, σύμφωνα με τις οικίες διατά-
ξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Ο Προϊστάμενος

  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ

Ι

(4)
    Επιβολή πολλαπλών τελών στον ALSHILEH 

MOHAMAD SOBHI για τελωνειακή παράβαση.

  Με την 603/2016/29-09-2017 καταλογιστική πράξη 
του Προϊσταμένου του Γ΄ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσσαλονίκης 
επιβάλλουμε σε βάρος του ALSHILEH MOHAMAD SOBHI 
του MOHAMAD TALAL και της ΑΖΙΖΑ, γεν. 2-2-1988 στη 
Συρία, κατόχου του αριθμ. 74784 Δελτίου Αιτούντος Διε-
θνούς Προστασίας, κατοίκου Δομής Φιλοξενίας Προσφύ-
γων στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης και ήδη αγνώστου 
διαμονής, πολλαπλά τέλη ποσού χιλίων πεντακοσίων 
ευρώ (1.500€), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
155 (1β΄) και (2ζ) και 142 παρ.2 περί λαθρεμπορίας του 
ν. 2960/01 Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, για την κατοχή 
δέκα έξι (16) συσκευασιών καπνού των 50 γρ. έκαστη, 
ήτοι 0,800 κιλά καπνού, από διάφορους τύπους, οι οποίοι 
δεν έφεραν την ειδική ταινία φορολόγησης του Ελληνι-
κού Δημοσίου και για τους οποίους δεν είχαν καταβληθεί 
οι αναλογούσες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις.

Ο καταλογιζόμενος δύναται να ασκήσει προσφυγή 
εντός 30 ημερών ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης, σύμφωνα με τις οικίες διατά-
ξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Ο Προϊστάμενος

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ

Ι

(5)
    Επιβολή πολλαπλών τελών στον  Νικηφορίδη Γεν-

νάδιο για τελωνειακή παράβαση.

 Με την 266/19-12-2017 καταλογιστική πράξη του 
Προϊσταμένου του Γ΄ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσσαλονίκης 

επιβάλλουμε σε βάρος του Νικηφορίδη Γεννάδιου του 
Αναστασίου και της Σάσα, γεν. 10-10-1958 στη Γεωργία, 
κατόχου του αριθμ. AM 284606/24-4-2015 Δ.Α.Τ.εκδό-
σεως Τ.Α. Αμπελοκήπων με Α.Φ.Μ. 14045886, κατοίκου 
Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης επί της οδού Θησέως 13 
και νυν αγνώστου διαμονής, πολλαπλά τέλη ποσού χι-
λίων πεντακοσίων ευρώ (1.500€), σύμφωνα με τις δια-
τάξεις των άρθρων 155 (1β΄) και (2ζ΄) και 142 παρ.2 περί 
λαθρεμπορίας του ν. 2960/2001 Εθνικού Τελωνειακού 
Κώδικα, για την κατοχή ενενήντα οχτώ (98) πακέτων 
τσιγάρων των 20 τεμαχίων έκαστο, ήτοι 1.960 τεμαχίων 
λαθραίων τσιγάρων, από διάφορες μάρκες, τα οποία δεν 
έφεραν την ειδική ταινία φορολόγησης του ελληνικού 
Δημοσίου και για τα οποία δεν είχαν καταβληθεί οι ανα-
λογούσες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις.

Ο καταλογιζόμενος δύναται να ασκήσει προσφυγή 
εντός 30 ημερών ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης, σύμφωνα με τις οικίες διατά-
ξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Ο Προϊστάμενος

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ

Ι

    Αριθμ. Δ.Δ. οικ. 5832 (6)
Τροποποίηση του άρθρου 2, της αριθμ. πρωτ. 

ΔΔ:οικ.1323/30-3-16 απόφασης μεταβίβασης 

άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγρά-

φων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερει-

άρχες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 

και Θράκης.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3,113,159 παρ. 1 εδ. 

1γ., 160 παρ. 1 (όπως αντικαταστήθηκε με το άρθρο 
24 ν.  4257/2014), παρ 2 εδ.α, 186, 282 και 283 του 
ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλ-
λικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010), όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 7 παρ. 2 περ. β. του 
ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυ-
βερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/Α/28.6.2006).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 18 του ν. 2690/1999 
«Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ 45/Α΄/
09.03.1999) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του π.δ. 144/2010 «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (ΦΕΚ 
237/τ.Α΄/27-12-2010).

5. Τις διατάξεις του άρθ. 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α/
22-4-2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα.».

6. Τις αριθμ. 17/14 και 24/14 αποφάσεις του Πολυμε-
λούς Πρωτοδικείου Ροδόπης για την ανάδειξη νέων πε-
ριφερειακών αρχών και Επικύρωση εκλογών.

7. Την αριθμ. ΔΟΑ/οικ. 26601/10-10-2007 εγκύκλιο του 
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Υπουργείου Εσωτερικών περί μείωσης υπογραφών στις 
διοικητικές πράξεις και στα διοικητικά έγγραφα.

8. Την αριθμ. 19300/15-11-2016 απόφαση του τμή-
ματος Διοικητικού-Οικονομικού, της Δ/νσης Διοίκησης, 
της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας, της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης, Μακεδονίας-Θράκης, έλεγχος 
νομιμότητας πρακτικού εκλογής Αντιπεριφερειάρχη 
Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. (ΑΔΑ-ΨΒ4ΖΟΡΙΤ-
ΘΣΨ).

9. Την αριθμ. ΔΔ.οικ:1323/30-3-2016 απόφαση 
«μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων 
εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρ-
χες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θρά-
κης».

10. Την ανάγκη απλούστευσης διαδικασιών, για τη 
σύντομη διεκπεραίωση υπηρεσιακών θεμάτων και την 
εξασφάλιση της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας 
των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης.

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρους του κρατικού 
προϋπολογισμού ή της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας 
και Θράκης, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε το άρθρο 2, της 
αριθμ. ΔΔ:οικ.1323/30-3-2016, απόφασης «μεταβίβασης 
άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και 
άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέ-
ρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», ως εξής:

Άρθρο 2
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η πρώτη παράγραφος του ανωτέρω άρθρου τροπο-
ποιείται ως εξής:

Στους Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτή-
των (ΠΕ) Δράμας, Έβρου, Καβάλας, και Ξάνθης τα θέματα 
αρμοδιότητας των Διευθύνσεων Διοικητικού-Οικονομι-
κού της αντίστοιχης ΠΕ ως εξής:

 .......................................................................................................
Μετά το τέλος της παραγράφου (δ.5) προστίθεται πα-

ράγραφος ως εξής:
Στον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας 

(ΠΕ) Ροδόπης, τα θέματα αρμοδιότητας των Διευθύνσε-
ων Διοίκησης και Οικονομικού ως κάτωθι:

Α) Διεύθυνση Διοίκησης
ΑΙ) Τμήμα Προσωπικού
α1.1. Τα πιστοποιητικά υπηρεσιακών μεταβολών και 

τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας των Προϊσταμένων των 
Διευθύνσεων της Περιφερειακής τους Ενότητας.

α1.2. Την υπογραφή των αποφάσεων κατάταξης σε 
μισθολογικά κλιμάκια λόγω αναγνώρισης προϋπηρεσίας 
των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων της Περιφερειακής 
τους Ενότητας.

α1.3. Τη χορήγηση μισθολογικών κλιμακίων των Προ-
ϊσταμένων των Διευθύνσεων της Περιφερειακής τους 
Ενότητας.

α1.4. Τη θεώρηση βιβλιαρίων υγείας των Προϊσταμέ-
νων των Διευθύνσεων της Περιφερειακής τους Ενότητας.

α1.5. Την υπογραφή απόφασης ορισμού υπαλλήλων 

για τη χορήγηση της υποσημείωσης της Χάγης σε έγγρα-
φα των Περιφερειακών τους Ενοτήτων.

α1.6. Την φραγή-άρση τηλεφωνικών συνδέσεων, σύν-
δεση με internet, της αντίστοιχης Περιφερειακής ενότη-
τας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
έπειτα από απόφαση της οικονομικής επιτροπής εκτός 
των υπηρεσιών της έδρας της ΠΑΜΘ.

α1.7. Εξαιρούνται αποφάσεις που αφορούν στην άσκη-
ση του πειθαρχικού ελέγχου όλων των υπαλλήλων της 
ΠΑΜΘ.

α.1.8. Εξαιρούνται αποφάσεις που αφορούν στις υπη-
ρεσιακές μεταβολές όλων των υπαλλήλων της ΠΑΜΘ, 
όπως αποσπάσεις, μετατάξεις, μεταθέσεις κ.λπ.

Β) Διεύθυνση Οικονομικού
α. Τις αποφάσεις ορισμού υπολόγου και έκδοσης χρη-

ματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
β. Τη συγκρότηση επιτροπής καθορισμού μισθώματος 

για τις κυκλοφοριακές συνδέσεις με το επαρχιακό και 
εθνικό οδικό δίκτυο.

Β1) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης
β1.1) Τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης για τη δέ-

σμευση της αναγκαίας πίστωσης και πραγματοποίηση 
οποιαδήποτε δαπάνης.

γ) Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας
γ.1) Τις αποφάσεις ορισμού υπολόγων των υπηρεσιών 

των Περιφερειακών τους Ενοτήτων, για την είσπραξη 
ανταποδοτικών τελών έπειτα από απόφαση του Περι-
φερειακού Συμβουλίου.

γ.2) Τα έγγραφα απολογισμού ισολογισμού και η θεώ-
ρηση όλων των βιβλίων που αφορούν τον απολογισμό 
στο τέλος κάθε οικονομικού έτους, όπως απολογισμό 
εσόδων-εξόδων, ημερολόγιο ενταλμάτων, βιβλίο επιτα-
γών, ημερολόγιο γραμματίων είσπραξης κ.λπ. έκαστης 
Π.Ε. της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θρά-
κης.

γ.3) Τις αποφάσεις τόσο για άνοιγμα όσο και για κλεί-
σιμο τραπεζικών λογαριασμών προς Τράπεζες συνεργα-
σίας της Περιφερειακής τους Ενότητας της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

γ.4) Τις εντολές προς τράπεζες για την χορήγηση επι-
ταγών.

δ) Τμήμα Προμηθειών
δ.1) Τις αποφάσεις τόσο για τη σύνδεση όσο και για 

τη διακοπή υδροδότησης υπηρεσιών της αντίστοιχης 
Περιφερειακής Ενότητας, έπειτα από απόφαση της Οι-
κονομικής Επιτροπής.

δ.2) Την υπογραφή όλων των συμβάσεων και αποφά-
σεων απευθείας ανάθεσης που συνάπτει η οικεία Περι-
φερειακή Ενότητα για τις Διευθύνσεις της, πλην αυτών 
που χρηματοδοτούνται από τα ΠΕΠ, το ΕΣΠΑ 2007-2013 
και 2014-2020, τα προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης 
2014-2020, των λοιπών συγχρηματοδοτούμενων έργων 
και των ΣΑΕ εθνικών πόρων, των υπουργείων και της 
Περιφέρειας και το 20% του ετήσιου Προγράμματος 
Δράσης.

δ.3) Την υπογραφή μισθωτηρίων συμβολαίων της Πε-
ριφερειακής του Ενότητας.

δ.4) Την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών, έρ-
γων και μελετών, που δεν υπάγονται στις διατάξεις του 
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ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α΄/2005) σύμφωνα με τις προβλέ-
ψεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄/1995) 
ως προς τα επιτρεπτά χρηματικά όρια όπως αυτά κα-
θορίζονται με τις εκάστοτε εκδιδόμενες αποφάσεις του 
Υπουργού Οικονομικών, καθώς επίσης την έγκριση των 
συντασσόμενων τευχών και την υπογραφή των αντίστοι-
χων συμβάσεων για την οικεία Περιφερειακή Ενότητα, 
πλην αυτών που χρηματοδοτούνται από τα ΠΕΠ, το ΕΣΠΑ 
2007-2013 και 2014-2020, τα προγράμματα Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2014-2020, των λοιπών συγχρηματοδοτού-
μενων έργων και των ΣΑΕ εθνικών πόρων, των υπουρ-
γείων και της Περιφέρειας και το 20% του ετήσιου Προ-
γράμματος Δράσης.

δ.5) Την αρμοδιότητα (δαπάνες μεταφοράς μαθητών) 
της παρ. 3 του άρθρου 2 «ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕ-
ΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την απρόσκο-
πτη έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016 και την εύ-
ρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων» (ΦΕΚ 108 Α)
το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4350/2015 
(ΦΕΚ 161 Α).

Η αριθμ. ΔΔ.οικ:4098/14-6-2018 προηγούμενη από-
φαση παύει να ισχύει.

Κατά τα λοιπά, η αριθμ. ΔΔ:οικ.1323/30-3-16 απόφαση 
παραμένει σε ισχύ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή 29 Αυγούστου 2018

Ο Περιφερειάρχης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΙΟΣ

Ι

Αριθμ. αποφ.     99/2018 (7)
Υπερωριακή απασχόληση εργαζομένων Δ.Ε.Υ.Α. 

Γρεβενών.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 

176)
2) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 176 του 

ν. 4261/2014 (ΦΕΚ Α΄ 107/05-05-2014).
3) Την εγκύκλιο με αριθμ. 2/41768/0022/20-05-2014 

του Υπουργείου Οικονομικών.
4) Τον Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. 

Γρεβενών και συγκεκριμένα τις διατάξεις του άρθρου 62 
(ΦΕΚ Β΄ 1504/22-7-1999).

5) Τον ν. 1069/1980, (ΦΕΚ Α΄191), «Περί κινήτρων δια 
την ίδρυση Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσε-
ως», όπως αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε και τροπο-
ποιήθηκε με το ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α΄ 107), «Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης 
και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης 
Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ)»,

6) Την απόφαση αριθμ. 134832/15-9-2017 του Συντονι-
στή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακε-
δονίας (ΦΕΚ Β΄ 3429/3-10-2017) με την οποία εγκρίνεται 
η με αρ. 91/2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΓ σχετικά με 
την λειτουργία της υπηρεσίας σε εικοσιτετράωρη βάση 
και η ημερήσια και νυχτερινή εργασία κατά τις Κυριακές 
και τις εξαιρέσιμες ημέρες, όλου του προσωπικού που 
υπηρετεί στην τεχνική υπηρεσία αορίστου ή ορισμέ-
νου χρόνου, τακτικού ή έκτακτου, ή είναι αποσπασμένο 
για το σκοπό αυτό στη Δ.Ε.Υ.Α.Γ. από άλλες δημοτικές 
επιχειρήσεις ή το Δήμο Γρεβενών και υπηρετεί στα δί-
κτυα ύδρευσης-αποχέτευσης, στα αντλιοστάσια και στις 
εγκαταστάσεις βιολογικών καθαρισμών-αποφρακτικό 
μηχάνημα της ΔΕΥΑ Γρεβενών.

7) Το γεγονός ότι έχει προβλεφθεί δαπάνη ύψους 
20.000,00€ στον προϋπολογισμό έτους 2018 της 
Δ.Ε.Υ.Α.Γ. και συγκεκριμένα θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.00 
«Αμοιβές Έμισθου Προσωπικού».

8) Το γεγονός ότι για την καταβολή των σχετικών 
αποζημιώσεων δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού

9) Το γεγονός ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Γρεβενών έχει επεκτείνει 
την αρμοδιότητα της σε όλο τον Καλλικρατικό Δήμο και 
αυτό συνεπάγεται διαρκή ένταση εργασίας του υπάρχο-
ντος προσωπικού και επιπλέον ώρες εργασίας προκει-
μένου να ανταποκρίνεται στα αυξημένα προβλήματα σε 
όλο το Δήμο Γρεβενών.

10) Το γεγονός ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Γρεβενών καλείται να αντι-
μετωπίζει θέματα στα αντικείμενα αρμοδιότητάς της, 
καθ΄ όλη τη διάρκεια του 24ωρου και του έτους.

11) Την αναγκαιότητα α) υπερωριακής απασχόλησης 
πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης και 
μέχρι την 22α ώρα, των υπαλλήλων όλων των υπηρεσιών 
της Δ.Ε.Υ.Α. Γρεβενών, β) υπερωριακής απασχόλησης 
πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης κατά 
τις νυχτερινές ώρες (μετά την 22α ώρα), Κυριακές, αργίες 
και λοιπές εξαιρέσιμες των υπαλλήλων όλων των υπηρε-
σιών της Δ.Ε.Υ.Α. Γρεβενών, προκειμένου να αντιμετω-
πίζονται έκτακτες, εποχικές ή επείγουσες, απρόβλεπτες 
υπηρεσιακές ανάγκες και να εξυπηρετούνται άμεσα και 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο περιστατικά αποκατά-
στασης βλαβών στα δίκτυα και στις εγκαταστάσεις της, 
αποφασίζουμε:

Α. Την υπερωριακή απασχόληση όλου του προσωπι-
κού που υπηρετεί στην τεχνική υπηρεσία αορίστου ή 
ορισμένου χρόνου, τακτικού ή έκτακτου, ή είναι απο-
σπασμένο για το σκοπό αυτό στη Δ.Ε.Υ.Α.Γ. από άλλες 
δημοτικές επιχειρήσεις ή το Δήμο Γρεβενών και υπηρετεί 
στα δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης, στα αντλιοστάσια 
και στις εγκαταστάσεις βιολογικών καθαρισμών και στο 
αποφρακτικό μηχάνημα της Δ.Ε.Υ.Α. Γρεβενών (20 υπάλ-
ληλοι), πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλη-
σης και μέχρι την 22:00 ώρα για το χρονικό διάστημα 
από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
έως και την 31-12-2018. Το σύνολο των ωρών της απο-
γευματινής υπερωριακής εργασίας (μέχρι την 22α ώρα), 
δεν θα υπερβαίνει τις 80 ώρες ανά υπάλληλο για αυτό 
το διάστημα ή τις 20 ώρες ανά μήνα.
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Β. Την υπερωριακή απασχόληση όλου του προσωπι-
κού που υπηρετεί στην τεχνική υπηρεσία αορίστου ή 
ορισμένου χρόνου, τακτικού ή έκτακτου, ή είναι απο-
σπασμένο για το σκοπό αυτό στη Δ.Ε.Υ.Α.Γ. από άλλες 
δημοτικές επιχειρήσεις ή το Δήμο Γρεβενών και υπηρετεί 
στα δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης, στα αντλιοστάσια 
και στις εγκαταστάσεις βιολογικών καθαρισμών και 
στο αποφρακτικό μηχάνημα της Δ.Ε. Υ.Α. Γρεβενών (20 
υπάλληλοι), κατά τις νυχτερινές ώρες (μετά την 22:00), 
Κυριακές, αργίες και λοιπές εξαιρέσιμες για το χρονικό 
διάστημα από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως έως και την 31-12-2018. Το σύνολο των ωρών 
της εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες (μετά την 22α 
ώρα), Κυριακές, αργίες και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες 
δεν θα υπερβαίνει τις 64 ώρες ανά υπάλληλο για αυτό 
το διάστημα ή τις 16 ώρες ανά μήνα.

Γ. Τα παραπάνω αναφερόμενα όρια ωρών, δύναται 
να πραγματοποιηθούν μόνο εφόσον το επιβάλλουν οι 
ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Γρεβενών και με την προϋπόθεση 
ότι σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει η υπέρβαση του 
ανώτατου αριθμού των ωρών ανά υπάλληλο. Ο αριθμός 
των δεδουλευμένων ωρών των υπαλλήλων θα πιστο-
ποιείται με κατάσταση του Προϊσταμένου του Τεχνικού 
Προσωπικού του Προϊσταμένου Προσωπικού και του 
Γενικού Διευθυντή οι οποίοι θα έχουν και την αρμοδιό-
τητα κατανομής των ανωτέρω ωρών και θα εγκρίνονται 
από τον Προϊστάμενο της Οικονομικής υπηρεσίας και 
τον Πρόεδρο της επιχείρησης. Οι δαπάνες που θα προ-
κύψουν για την υπερωριακή απασχόληση των υπαλλή-
λων της Δ.Ε.Υ.Α. Γρεβενών μέχρι την 22α ώρα, καθώς 
και για την υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων 
της Δ.Ε.Υ.Α. Γρεβενών κατά τις νυχτερινές ώρες (μετά 
την 22:00), Κυριακές, αργίες και λοιπές εξαιρέσιμες 
έτους 2018, ύψους μέχρι 20.000,00€ έχουν προϋπο-
λογισθεί και έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό 
έτους 2018 της Δ.Ε.Υ.Α. Γρεβενών και βαρύνουν τον Κ.Α. 
60.00 «Αμοιβές Έμμισθου Προσωπικού».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Γρεβενά, 27 Αυγούστου 2018

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΤΑΜΑΝΗΣ

Ι

    Αριθμ. 4669 (8)
Απασχόληση καθ΄ υπέρβαση του υποχρεωτι-

κού ωραρίου για το έτος 2018 για το προσωπι-

κό του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρή-

της (Ν.Π.Ι.Δ.).

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 53, 54, 55, 56 του ν. 2218/1994 

όπως τροποποιήθηκε, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των 
άρθρων 190,191,192,193 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτε-
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει σήμερα.

2. Την υπ΄αριθμ. 4683/18-2-1998 υπουργική απόφαση, 
ΦΕΚ 140, τ.Β΄, περί Κανονισμού προσωπικού των ΠΤΑ, 
όπως τροποποιήθηκε αυτή και ισχύει.

3. Την υπ΄αριθμ΄2141/22-1-1998 υπουργική απόφαση, 
ΦΕΚ 78, τ.Β΄, περί Κανονισμού Οικονομικής Διοίκησης 
και Διαχείρισης των ΠΤΑ, όπως αυτή τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

4. Τα άρθρα 1 και 2 του ν. 3385/2005 (ΦΕΚ Α΄180) περί 
χρονικών ορίων εργασίας και διευθέτησης του χρόνου 
εργασίας, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3863/2010 
(ΦΕΚ Α΄115).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
Α΄176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις 
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

6. Την αριθμ. 13/135/30-7-2018 απόφαση του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανά-
πτυξης Κρήτης, περί απασχόλησης καθ΄ υπέρβαση του 
υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας του προσωπικού του 
ΠΤΑ Κρήτης για το έτος 2018.

7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή θα προκληθεί 
δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό οικονο-
μικού έτους 2018 του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης 
Κρήτης και για την κάλυψη της έχει προβλεφθεί σχετι-
κή πίστωση στους κωδικούς: ΚΩΔ. 60.00.00 «ΤΑΚΤΙΚΕΣ 
ΑΠΟΔΟΧΕΣ» 6.300,00 € και ΚΩΔ. 60.03.00 «ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ» 1.600,00 €.

8. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας και στελέχωσης 
των Τμημάτων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης 
Κρήτης καθώς και τα αυξημένα καθήκοντα που προκύ-
πτουν λόγω έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών ανα-
γκών και δεν μπορούν να καλυφθούν εντός του νόμιμου, 
υποχρεωτικού ωραρίου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την απασχόληση καθ΄ υπέρβαση του υπο-
χρεωτικού ωραρίου λόγω επειγουσών υπηρεσιακών 
αναγκών και την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με 
αμοιβή για εννέα (9) υπαλλήλους του Περιφερειακού Τα-
μείου Ανάπτυξης Κρήτης (6 τακτικούς και 3 αποσπασμέ-
νους) και μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά εξάμηνο, 
ανά υπάλληλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄176) και από 01/09/2018 
έως 31/12/2018.

Ο αριθμός των υπαλλήλων ανά ειδικότητα, οι ημέρες 
και η κατανομή των ανωτέρω ωρών θα γίνει με νεότερη 
απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 28 Αυγούστου 2018

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49439Τεύχος Β’ 3944/11.09.2018

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(9)
    Διόρθωση σφάλματος στην Δ3/Γ717689/5254/06-08-2018 απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολι-

τικής Αεροπορίας.

  Στην Δ3/Γ717689/5254/06-08-2018 απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που δημοσιεύ-
θηκε στο ΦΕΚ Β 3415/10-08-2018, προσαρτάται το εκ παραδρομής παραληφθέν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄, ως εξής:

  (Από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας)  



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ49440 Τεύχος Β’ 3944/11.09.2018

*02039441109180008*

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: 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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής 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) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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