
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση σχολικών μονάδων, Ίδρυση Λυκειακών 
Τάξεων, Κατάργηση Λυκειακών Τάξεων και Κα-
τάργηση σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης.

2 Έγκριση α) εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεω-
τικού ωραρίου ημερήσια ή νυχτερινή κατά τις Κυ-
ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή νυχτερινή εργασία 
εργάσιμων ημερών β) εργασία προς συμπλήρωση 
του υποχρεωτικού ωραρίου κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες (ημερήσια ή νυχτερινή) ή ερ-
γασία νυχτερινή εργασίμων ημερών γ) υπερωριακή 
εργασία απογευματινών ωρών και μέχρι την 22η 
ώρα για το προσωπικό του Εθνικού Αστεροσκοπεί-
ου Αθηνών (ΕΑΑ), για το Β’ εξάμηνο του 2018.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 94633/Δ2 (1)
  Ίδρυση σχολικών μονάδων, Ίδρυση Λυκειακών 

Τάξεων, Κατάργηση Λυκειακών Τάξεων και Κα-

τάργηση σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκ-

παίδευσης.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 5, των παρ. 

1 και 2 του άρθρου 8 και της παρ. 1 του άρθρου 59 του 
ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» 
(167 Α') σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 
5 του άρθρου 11 του ν. 1966/1991 «Μεταγραφές φοιτη-
τών Α.Ε.Ι., σπουδαστών Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις» (147Α'), 
όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του ν.3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (87 Α').

3. Τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 59 του 
ν.3966/2011 «Θεσμικό Πλαίσιο των Πρότυπων Πειρα-
ματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 
Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές 
διατάξεις» (118 Α').

4. Τις διατάξεις του άρθρου 132 του ν.4199/2013 
(216 Α') «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές 
επιβατών - Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφο-
ρών και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με την Αρ. 
Δ16γ/05/483/Γ/11-11-2013 κοινή υπουργική απόφαση 
«Διαπιστωτική πράξη συγχώνευσης των εταιρειών «ΔΕ-
ΠΑΝΟΜ Α.Ε.», «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» και «ΟΣΚ 
Α.Ε.» με σύσταση νέας εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΙ-
ΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.»» (2856 Β').

5. Τις διατάξεις του στ. Γ' του άρθρου 16 του ν. 1824/
1988 «Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών και άλλες δια-
τάξεις» (296 Α').

6. Τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 3194/
2003 «Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες δια-
τάξεις» (267 Α').

7. Τις διατάξεις της περ. ιβ του άρθρου 20 του ν. 4270/
2014 « Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογι-
στικό και άλλες διατάξεις» (143 Α') όπως αντικαταστάθη-
κε με την περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4337/
2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσι-
ονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» 
(129 Α').

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που 
κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(98 Α').

9. Τις διατάξεις του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του 
Υπουργείου Οικονομικών κ.λπ.» (213 Α') όπως έχει τρο-
ποποιηθεί και συμπληρωθεί με τα άρθρα 1 και 4 και του 
π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιο-
τήτων των Υπουργείων» (221 Α').

10. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρε-
ώσεων από τους Διατάκτες» (145 Α').

11. Το π.δ. 125/2016 (210 Α') «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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12. Την αριθμ. Υ29/08-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (2168 Β').

13. Το πρακτικό αριθμ. 05/21-12-2017/Θ16 της Καλλι-
τεχνικής Επιτροπής Μουσικών σχολείων του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

14. Το πρακτικό αριθμ. 3/05-02-2018/Θ2 της Επιτρο-
πής Καλλιτεχνικών σχολείων του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

15. Τις προτάσεις των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμι-
ας Εκπαίδευσης και τις εισηγήσεις των Περιφερειακών 
Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης, όπως καταχωρήθηκαν στο πληροφοριακό 
σύστημα myschool.

16. Τα    αριθμ.    23426/23-12-2017 και   Φ.2.1/505/12-01-2018
 έγγραφα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ανατολικής Αττικής.

17. Το αριθμ. 283/09-01-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά.

18. Το αριθμ. 110/10-01-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών.

19. Το αριθμ. 240/11-01-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας.

20. Τα αριθμ. 27697/20-12-2017 και 424/12-01-2018 
έγγραφα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

21. Το αριθμ. Φ.2.1/335/11-01-2018 έγγραφο της Διεύ-
θυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 'Εβρου.

22. Τα αριθμ. Φ.2.1/6442/14-12-2017 και Φ.2.1/183/
12-01-2018 έγγραφα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ροδόπης.

23. Το αριθμ. 23173/21-12-2017 (ανακοινοποίηση στο 
ορθό 22-12-2017) έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Γ' Αθήνας.

24. Το αριθμ. 561/11-01-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά.

25. Το αριθμ. 23649/15-12-2017 έγγραφο της Διεύ-
θυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσα-
λονίκης.

26. Το αριθμ. 188/11-01-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευβοίας.

27. Την αριθμ. 348/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος (ΑΔΑ:ΩΨΙΘΩ1Χ-
ΠΦΑ).

28. Την αριθμ. 188/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Σαλαμίνας (ΑΔΑ: 6ΝΖΟΩ1Ε-ΖΓΧ).

29. Την αριθμ. 444/2017 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών (ΑΔΑ:7ΥΥΕΩ9Γ-ΥΑΑ).

30. Την αριθμ. 293/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Ελασσόνας (ΑΔΑ: 7ΝΟΛΩΡΟ-03Μ).

31. Την αριθμ. 466/2017 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού (ΑΔΑ: 7ΞΑΙΩΡ2-ΙΟΑ).

32. Την αριθμ. 632/2017 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης (ΑΔΑ: 62ΚΥ-
ΩΨΟ-5ΕΠ).

33. Την αριθμ. 125/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Αρριανών (ΑΔΑ: ΩΕ73ΩΨΣ-ΝΗ9).

34. Την αριθμ. 347/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Περιστερίου (ΑΔΑ: 6ΩΩΘΩΞ2-Ι5Β).

35. Την αριθμ. 412/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας (ΑΔΑ: 
Ψ75ΕΩΕΣ-3Ρ1).

36. Την αριθμ. 159/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής (ΑΔΑ: 6Σ5ΘΩΛ1-3ΦΜ).

37. Την αριθμ. 371/2017 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου (ΑΔΑ: Ω9ΠΑΩ-
ΗΖ-ΡΩΚ).

38. Την αριθμ. 384/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Χαλκιδέων (ΑΔΑ:ΩΤ85ΩΗΑ-ΕΨΚ).

39. Την αριθμ. 255/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Κασσάνδρας (ΑΔΑ: ΩΟ7ΣΩΕΘ-ΔΔ2).

40. Την αριθμ. 277/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Σιθωνίας (ΑΔΑ: ΨΡΗΦΩ1Φ-ΟΔΒ).

41. Την αριθμ. 247/2017 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης (ΑΔΑ:ΩΞΦΞΩ98-3ΨΚ).

42. Το αριθμ. 21672/Β1/08-02-2018 έγγραφο της Διεύ-
θυνσης Τακτικού Προϋπολογισμού ΜΠΔΣ και ΠΔΕ του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

43. Την αριθμ. 37232/09-11-2017 βεβαίωση δέσμευ-
σης οικονομικών πιστώσεων του Δήμου Σπάτων - 
Αρτέμιδος.

44. Την αριθμ. 164/09-11-2017 βεβαίωση ανάληψης 
δαπάνης λειτουργικών εξόδων της Σχολικής Επιτροπής 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σπάτων - 
Αρτέμιδος.

45. Την αριθμ. 25757/09-11-17/13-11-2017 βεβαίωση 
δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων του Δήμου Σαλα-
μίνας.

46. Την αριθμ. 221/15-11-2017 βεβαίωση ανάληψης 
δαπάνης λειτουργικών εξόδων της Σχολικής Επιτροπής 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σαλαμίνας.

47. Την αριθμ. 22110/17-11-2017 βεβαίωση δέσμευ-
σης οικονομικών πιστώσεων του Δήμου Γρεβενών.

48. Την αριθμ. 51/17-11-2017 βεβαίωση ανάληψης 
δαπάνης λειτουργικών εξόδων της Σχολικής Επιτροπής 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Γρεβενών.

49. Την αριθμ. 26226/12-12-2017 βεβαίωση δέσμευ-
σης οικονομικών πιστώσεων του Δήμου Ελασσόνας.

50. Την αριθμ. 75/12-12-2017 βεβαίωση ανάληψης 
δαπάνης λειτουργικών εξόδων της Σχολικής Επιτροπής 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ελασσόνας.

51. Την αριθμ. 24748/08-11-2017 βεβαίωση δέσμευ-
σης οικονομικών πιστώσεων του Δήμου Θερμαϊκού.

52. Την αριθμ. 136/07-11-2017 βεβαίωση ανάληψης 
δαπάνης λειτουργικών εξόδων της Σχολικής Επιτροπής 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θερμαϊκού.

53. Την αριθμ. 50476/23-10-2017 βεβαίωση δέσμευ-
σης οικονομικών πιστώσεων του Δήμου Αλεξανδρού-
πολης.

54. Την αριθμ. 139/07-11-2017 βεβαίωση ανάληψης 
δαπάνης λειτουργικών εξόδων της Σχολικής Επιτροπής 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξανδρού-
πολης.

55. Την αριθμ. 15577/01-12-2017 βεβαίωση δέσμευ-
σης οικονομικών πιστώσεων του Δήμου Αρριανών.

56. Την αριθμ. 27/01-12-2017 βεβαίωση ανάληψης 
δαπάνης λειτουργικών εξόδων της Σχολικής Επιτροπής 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αρριανών.
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57. Την αριθμ. ΟΙΚ 45963/20-11-2017 βεβαίωση δέ-
σμευσης οικονομικών πιστώσεων του Δήμου Περιστε-
ρίου.

58. Την αριθμ. ΟΙΚ 45964/20-11-2017 βεβαίωση ανά-
ληψης δαπάνης λειτουργικών εξόδων της Σχολικής 
Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου 
Περιστερίου.

59. Την αριθμ. 60606/14-11-2017 βεβαίωση δέσμευ-
σης οικονομικών πιστώσεων του Δήμου Κερατσινίου-
Δραπετσώνας.

60. Την αριθμ. 581/10-11-2017 βεβαίωση ανάληψης 
δαπάνης λειτουργικών εξόδων της Σχολικής Επιτροπής 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κερατσινίου-
Δραπετσώνας.

61. Την αριθμ. 22298/29-11-2017 βεβαίωση δέσμευ-
σης οικονομικών πιστώσεων του Δήμου Λαυρεωτικής.

62. Την αριθμ. 152/29-11-2017 βεβαίωση ανάληψης 
δαπάνης λειτουργικών εξόδων της Σχολικής Επιτροπής 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λαυρεωτι-
κής.

63. Την αριθμ. 542/31-10-2017 βεβαίωση δέσμευσης 
οικονομικών πιστώσεων του Δήμου Ωραιοκάστρου.

64. Την αριθμ. 388 Β/31-10-2017 βεβαίωση ανάληψης 
δαπάνης λειτουργικών εξόδων της Σχολικής Επιτροπής 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ωραιοκά-
στρου.

65. Την αριθμ. 47152/20-10-2017 βεβαίωση δέσμευ-
σης οικονομικών πιστώσεων του Δήμου Χαλκιδέων.

66. Την αριθμ. 127/19-10-2017 βεβαίωση ανάληψης 
δαπάνης λειτουργικών εξόδων της Σχολικής Επιτροπής 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων.

67. Την αριθμ. 6504/510/23-01-2018 βεβαίωση δέ-
σμευσης πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαν-
νίνων - Περιφέρεια Ηπείρου.

68. Το αριθμ. Δ6/1629/02-02-2018 έγγραφο της Διεύ-
θυνσης Οικονομικής Λειτουργίας της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ-
ΔΟΜΕΣ Α.Ε. για την κάλυψη των αναγκών εξοπλισμού.

69. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλού-
νται τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα: 

α) Επί του κρατικού προϋπολογισμού
Η εκ 5.800 Ευρώ δαπάνη οικονομικού έτους 2018 (από 

01-09-2018 έως 31-12-2018) βαρύνει τις πιστώσεις του 
ΚΑΕ 0227 «Επίδομα θέσης ευθύνης και επίδομα ειδικής 
απασχόλησης των στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης», του ειδικού φορέα 19-220 του τα-
κτικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και θα καλυφθεί από 
τις πιστώσεις οι οποίες έχουν δεσμευθεί με την αρ. 224921/ 
ΓΔ2/20-12-2017 απόφαση (ΑΔΑ:Ω7ΣΖ4653ΠΣ-ΖΨΔ). 

Για την κάλυψη των εκ 17.400 ευρώ ετήσια δαπάνη για 
καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη θα γίνεται σχετική 
πρόβλεψη στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς.

β) Επί του προϋπολογισμού των οικείων ΟΤΑ
Η εκ 32.490 Ευρώ περίπου δαπάνη (λειτουργικές δα-

πάνες) έτους 2018 θα καλυφθεί από την επιχορήγηση 
που θα λαμβάνουν οι Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ενιαία 
Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από 
τους ΚΑΠ των οικείων Δήμων για την κάλυψη των λει-
τουργικών αναγκών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης 
και εγγράφεται στον προϋπολογισμό έτους 2018.

Η εκ 106.400 ευρώ περίπου ετήσια δαπάνη (λειτουρ-
γικές δαπάνες) για καθένα από τα επόμενα οικονομικά 
έτη θα αντιμετωπίζεται με την εγγραφή και πρόβλεψη 
ισόποσης πίστωσης στους ΚΑΠ των οικείων Δήμων.

γ) Επί του προϋπολογισμού των οικείων περιφερειών
Η εκ 5.976,18 Ευρώ περίπου δαπάνη για τη μεταφορά 

μαθητών έτους 2018 θα καλυφθεί από τον Ε.Φ. 192 Κ.Α.Ε. 
0821 «Δαπάνες μεταφοράς μαθητών» της Περιφέρειας 
Ηπείρου.

Η εκ 14.342,83 ευρώ περίπου ετήσια δαπάνη (για τη 
μεταφορά μαθητών) για καθένα από τα επόμενα οικονο-
μικά έτη θα αντιμετωπίζεται με την εγγραφή και πρόβλε-
ψη ισόποσης πίστωσης στον ίδιο Κ.Α.Ε. της Περιφέρειας 
Ηπείρου.

Επίσης προκαλείται δαπάνη επί του προϋπολογισμού 
της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. για τις ανάγκες εξοπλι-
σμού νεοϊδρυόμενων σχολικών μονάδων οι οποίες θα 
καλυφθούν από τα αποθέματα εξοπλιστικών ειδών της 
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. και ενδεχόμενη από τυχόν 
νέες προμήθειες που θα πραγματοποιηθούν στο πλαί-
σιο προγραμματισμού της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε., 
αποφασίζουμε:

Α) Την ίδρυση, από το σχολικό έτος 2018-2019, Σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως ακολούθως:

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

1. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3° ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
με έδρα την Αρτέμιδα

2. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ
με έδρα το Αιάντειο Σαλαμίνας

3. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
με έδρα τα Γρεβενά

4. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΥΑΣ
με έδρα την Καρυά Ελασσόνας

5. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ
με έδρα το Μεσημέρι Θερμαϊκού
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Β) Την ίδρυση, από το σχολικό έτος 2018-2019, Λυκειακών Τάξεων Γενικού Λυκείου προσαρτημένων στα Γυμνάσια 
της έδρας τους ως ακολούθως:

Α/Α
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΛΥΚΕΙΑΚΗ 
ΤΑΞΗ

ΙΔΡΥΣΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗΣ -

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠ.Π.Ε.Θ.

1. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ Α'

Μουσικό Γυμνάσιο 
Αλεξανδρούπολης
( κωδ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 1139001)

2. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Γ' Ημερήσιο Γυμνάσιο με Λ.Τ. Οργάνης

(κωδ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 4206010)

3. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ Α' Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Περιστερίου
(κωδ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 0540001)

4. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Α'
Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Κερατσινίου-
Δραπετσώνας
( κωδ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 0540002)

5. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ Β' Εσπερινό Γυμνάσιο Λαυρίου

(κωδ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 0536001)

6. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ'

5° Ημερήσιο Γυμνάσιο με Λ.Τ.
Ωραιοκάστρου
(κωδ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 1935005)

7. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Β'
Μουσικό Γυμνάσιο Χαλκίδας - 
«Νίκος Σκαλκώτας»
(κωδ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 1239001)

Γ) Την κατάργηση, από το σχολικό έτος 2018-2019, Λυκειακών Τάξεων Γενικού Λυκείου προσαρτημένων στα 
Γυμνάσια της έδρας τους ως ακολούθως:

Α/Α
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΛΥΚΕΙΑΚΗ 
ΤΑΞΗ

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗΣ -

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠ.Π.Ε.Θ.

1. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α', Β', Γ
Ημερήσιο Γυμνάσιο με Λ.Τ.
Πευκοχωρίου 
(κωδ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 4904030)

2. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α', Β', Γ
Ημερήσιο Γυμνάσιο με Λ.Τ. 
Ν.  Μαρμαρά
(κωδ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 4917010)

Δ) Την κατάργηση, από το σχολικό έτος 2018-2019, του Ημερήσιου Γυμνασίου Μουσιωτίτσας (κωδ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
2012060) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης 
Ηπείρου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 8 Ιουνίου 2018

Οι Υπουργοί

Παιδείας, Αναπληρωτής Υπουργός
΄Ερευνας και Θρησκευμάτων Οικονομικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
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Αριθμ. 1140 (2)
    Έγκριση α) εργασίας καθ' υπέρβαση του υποχρε-

ωτικού ωραρίου ημερήσια ή νυχτερινή κατά τις 

Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή νυχτερινή ερ-

γασία εργάσιμων ημερών β) εργασία προς συ-

μπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου κατά τις 

Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες (ημερήσια ή νυ-

χτερινή) ή εργασία νυχτερινή εργασίμων ημερών 

γ) υπερωριακή εργασία απογευματινών ωρών και 

μέχρι την 22η ώρα για το προσωπικό του Εθνικού 

Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), για το Β' εξάμη-

νο του 2018.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 62/1986 οργανισμός ΕΑΑ (ΦΕΚ 21/τ.Α΄/1986) 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Το ν. 4310/2014.
3. Το ν. 4386/2016.
4. Το ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης 

και Εποπτείας-Δημόσιας Λογιστικής και άλλες διατάξεις 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

5. Το ν. 4354/2015, άρθρο 20.
6. Την 2/1015/ΔΕΠ/05.01.2016 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. με 

θέμα «Παροχή στοιχείων για την εφαρμογή των διατάξε-
ων του Κεφ. Β του ν. 4354/2015 «Μισθολογικές ρυθμίσεις 
των υπαλλήλων του Δημοσίου.

7. Την 13269/Β2/26.01.2018 (ΑΔΑ: ΩΘΓΥ4653ΠΣ-ΓΒΡ) 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων «Έγκριση προϋπολογισμού του Εθνικού Αστερο-
σκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) οικ. έτους 2018».

8. Η 10518/20.09.2013 απόφαση ΓΓΕΤ (ΦΕΚ 2416/
τ.Β΄/27.09.2013) σχετικά με καθιέρωση 24ωρης λειτουρ-
γίας του ΕΑΑ.

9. Το 1239/10.05.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοι-
κητικού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

10. To 1255/14.05.2018 έγγραφο του Διευθυντή του 
Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου 
Αθηνών (Ε.Α.Α.).

11. Το 1379/23.05.2018 έγγραφο του Διευθυντή του 
Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος Βιώσιμης Ανά-
πτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ε.Α.Α.), 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε για το Β' εξάμηνο του 2018:
Ι. Για υπαλλήλους του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του 

Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών:
Α. Για εργασία καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικό ωρα-

ρίου:
• Για την έγκριση υπερωριακής εργασίας καθ' υπέρ-

βαση του υποχρεωτικού ωραρίου κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες, ΚΑΕ: 0263:

Έντεκα (11) μόνιμοι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ ETE για 
440 ώρες και κόστος 3.654,40 €.

Δύο (2) υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ ETE ΙΔΑΧ για 80 ώρες 
και κόστος 673,20 €.

• Για την έγκριση υπερωριακής εργασίας καθ' υπέρβα-
ση του υποχρεωτικού ωραρίου κατά τις νύχτες αργιών, 
ΚΑΕ: 0263:

Έντεκα (11) μόνιμοι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ ETE για 
176 ώρες και κόστος 1513,28 €.

Δύο (2) υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ ETE ΙΔΑΧ για 32 ώρες 
και κόστος 278,72 €.

• Για την έγκριση υπερωριακής εργασίας καθ' υπέρ-
βαση του υποχρεωτικού ωραρίου κατά τις καθημερινές 
νύχτες, ΚΑΕ: 0263:

Έντεκα (11) μόνιμοι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ ETE για 
176 ώρες και κόστος 1356,80 €.

Δύο (2) υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ ETE ΙΔΑΧ για 32 ώρες 
και κόστος 249,92 €.

Β. Για την έγκριση νυχτερινών ωρών προς συμπλήρω-
ση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, ΚΑΕ: 0263.

Έντεκα υπάλληλοι (11) μόνιμοι υπάλληλοι του κλάδου 
ΠΕ ETE για 2.640 και κόστος 6.264,00 €.

Δύο (2) υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ ETE ΙΔΑΧ για 480 
ώρες και κόστος 1.154,40 €.

• Για την έγκριση ωρών προς συμπλήρωση της υπο-
χρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες (ημερήσιες και νυχτερινές ), ΚΑΕ: 
0263:

Έντεκα (11) μόνιμοι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ ETE για 
1.760 ώρες και κόστος 6.262,40 €.

Δύο (2) υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ ETE ΙΔΑΧ για 320 
ώρες και κόστος 1.153,60 €.

Συνολικό κόστος ΚΑΕ: 0263: 22.560,72€.
Γ. Για την έγκριση ημερήσιας απογευματινής εργασίας 

πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου, ΚΑΕ: 0261:
Έντεκα (11) μόνιμοι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ ETE για 

1.320 ώρες και κόστος 7.830,00 €.
Δύο (2) υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ ETE ΙΔΑΧ για 240 

ώρες και κόστος 1.442,40 €.
Ένας (1) μόνιμος υπάλληλος του κλάδου TE Εργοδηγών 

για 120 ώρες και κόστος 650,40 €.
Ένας (1) μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Διοικητι-

κού -Λογιστικού για 120 ώρες και κόστος 598,80 €.
Συνολικό κόστος ΚΑΕ 0261: 10.521,60€.
II. Την εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτι-

κού ωραρίου κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 
(ημερήσια ή νυχτερινή) για υπαλλήλους του Ινστιτούτο 
Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του 
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ΚΑΕ: 0263, για το Β' 
εξάμηνο του 2018, ως εξής:

1. Ένας (1) μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ ETE για 
56 ώρες και κόστος 305,20€.

2. Δύο (2) μόνιμους υπαλλήλους του κλάδου TE Μη-
χανικών για 128 ώρες και κόστος 563,20€.

3. Ένας (1) μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Προσω-
πικού Η/Υ για 56 ώρες και κόστος 209,44€.

Το αριθμ. 1379/23-5-2018 έγγραφο του Διευθυντή του 
ΙΕΠΒΑ σχετικά με την αναγκαιότητα της πραγματοποίη-
σης των παραπάνω ωρών, αναφέρει τα εξής:

«Οι Μετεωρολογικές Παρατηρήσεις είναι απαραίτητες 
για την συνεχή ενημέρωση και συνέχεια του ιστορικού 
κλιματικού αρχείου του ΕΑΑ (από το 1863), το οποίο είναι 
το αρχαιότερο και πληρέστερο της χώρας αλλά και μια 
ευρύτερης περιοχής της ΝΑ Ευρώπης όπου τα ιστορι-
κά κλιματικά στοιχεία σπανίζουν. Ο ιστορικός σταθμός 
του ΕΑΑ ανήκει στο Δίκτυο Σταθμών του WMO (World 
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Meteorological Organization). Οι μετεωρολογικές και 
ατμοσφαιρικές παρατηρήσεις πραγματοποιούνται 'αδι-
άλειπτα' από το ίδιο σημείο της Αθήνας τουλάχιστον τα 
τελευταία 150 χρόνια, αποτελώντας μοναδική πηγή πλη-
ροφορίας για την κλιματική αλλαγή και την ποιότητα της 
ατμόσφαιρας στην περιοχή μας.

Οι Μετεωρολογικές Παρατηρήσεις εκτελούνται διε-
θνώς κατά τις εξής ώρες: 08:00 - 08:20 - 11:20 -14:00 - 
14:20 καθημερινά. Περιλαμβάνουν παρατήρηση και 
καταγραφή μετεωρολογικών φαινομένων και δεδο-
μένων καθώς και αποκωδικοποίηση, επεξεργασία, πι-
στοποίηση, επαλήθευση και ασφαλή διατήρηση όλων 
των Μετεωρολογικών Παραμέτρων και στοιχείων. Τα 
στοιχεία αυτά καταγράφονται αδιάκοπτα από τα όργανα 
των Σταθμών που έχει εγκαταστήσει το Ινστιτούτο στο 
χώρο του ΕΑΑ, η επίβλεψη και συντήρηση των οποίων 
αποτελεί επίσης έργο των Παρατηρητών. Ας σημειωθεί 
ότι παρόλο που το ΙΕΠΒΑ έχει ξεκινήσει διαδικασία αυ-
τοματοποίησης των παρατηρήσεων η διαδικασία είναι 
εξαιρετικά κοστοβόρα και λόγω της οικονομικής κρίσης 
η προσπάθεια αυτή έχει ανασχεθεί. Επιπλέον ακόμα και 
στην ιδανική περίπτωση της πλήρους αυτοματοποίησης 
απαιτείται μεταβατική περίοδος με παράλληλες παρα-
τηρήσεις για ομαλή μετάβαση και σύγκριση των δύο 
διαφορετικών χρονοσειρών.

Ως εκ τούτου, προσωπικό του ΙΕΠΒΑ θα πρέπει να 
απασχολείται και κατά τις ημερήσιες αργίες -εξαιρέσι-
μες. Το προσωπικό του Ινστιτούτου αποτελείται από 
τον Διευθυντή, 20 ερευνητές, 4 ΕΛΕ και 10 μονίμους και 

ΙΔΑΧ υπαλλήλους. Δεδομένου ότι οι παρατηρήσεις δεν 
συμπεριλαμβάνονται στα καθήκοντα των ερευνητών 
(εκτός αν κάποιος ερευνητής δηλώσει ότι θέλει να με-
τέχει στις παρατηρήσεις) , προς το παρόν έχουν επιλεγεί 
και εκπαιδευτεί τέσσερις υπάλληλοι (1ΠΕ, 2ΤΕ, 1ΔΕ). Δε-
δομένου ότι οι παρατηρήσεις του Σαββάτου δυστυχώς 
καταργήθηκαν για λόγους έλλειψης προσωπικού, η τυ-
χόν μη εκτέλεση αυτών και κατά τις Κυριακές και λοιπές 
αργίες, θα δημιουργούσε στην εύρυθμη λειτουργία των 
οργάνων και κατ' επέκταση μη αναπληρώσιμο κενό στο 
ιστορικό κλιματικό αρχείο που προαναφέραμε.

Σχετικά με την πρόβλεψη εργασίας προς συμπλήρωση 
της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής (ημερήσια Κυριακών 
και εξαιρέσιμων ημερών), σας ενημερώνω ότι για το 
Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανά-
πτυξης, απαιτούνται για το Β' εξάμηνο του 2018 περί-
που 240 ώρες προς συμπλήρωση, των οποίων το κόστος 
ανέρχεται σε 1.077,84 ευρώ».

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 
34.160,16 € που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ως εξής:

ΚΑΕ:0263:23.638,56€ 
ΚΑΕ:0261: 10.521,60€.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Μαΐου 2018

Ο Πρόεδρος

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΛΕΙΩΝΗΣ    
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*02024282606180008*

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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