
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου επίκουρου 
καθηγητή του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.

2 Τροποποίηση του Ωρολογίου Προγράμματος της 
Γ’ τάξης Καλλιτεχνικού Γενικού Λυκείου.

3 Καθορισμός κατ’ αποκοπή χορηγήματος για καθα-
ριότητα των γραφείων του Τελωνείου Λευκάδας 
για δέκα μήνες του έτους 2018 (από 01/03/2018 
έως 31/12/2018).

4 Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης 
εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στο Ν.Π. 
«ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-
ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗ-
ΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ» για το έτος 2018.

5 Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός 
έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στο Ν.Π. «ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗ-
ΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ» για το έτος 2018.

6 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 
μονίμων και ΙΔΑΧ της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού για το έτος 2018.

7 Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασί-
ας σε υπάλληλο του Γραφείου Δημάρχου, για το 
έτος 2018.

8 Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 1427/40724/7-12-2017
απόφασης του Δημάρχου Κομοτηνής «Έγκρι-
ση υπερωριακής απασχόλησης του Δήμου 
Κομοτηνής για το Α΄εξάμηνο έτους 2018» 
(Β΄4572/27.12.2017).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. Φ21/23200/Ζ2 (1)
Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου επίκουρου 
καθηγητή του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 79 του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α’ 258/8-12-2014) 

«Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλ-
λες διατάξεις».

β) Του άρθρου 70 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α’ 83/11-05-2016) 
«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και του 
άρθρου τέταρτου «Ρυθμίσεις θεμάτων προκηρύξεων 
και εκλογής Καθηγητών των Α.Ε.Ι.» του ν. 4405/2016 
(ΦΕΚ Α’129/13-07-2016).

γ) Του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/04-08-2017) «Οργάνω-
ση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις 
για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

δ) Του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98/22-04-2005) «Κωδικο-
ποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυ-
βερνητικά όργανα».

ε) Του π.δ. 102/2013 (ΦΕΚ Α’ 136/05-06-2013) «Μετο-
νομασία του Τ.Ε.Ι. Σερρών σε Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονί-
ας - Συγχώνευση - Κατάργηση Τμημάτων - Συγκρότηση 
Σχολών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας».

στ) Του π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ Α’ 181/29-08-2014) «Οργανι-
σμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», ως ισχύει.

ζ) Του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α’114/22-09-2015) «Ανασύ-
σταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού».

η) Του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α’ 208/04-11-2016) «Ανα-
σύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανα-
σύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουρ-
γείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψη-
φιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 
μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». 

θ) Του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α’ 210/05-11-2016) «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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2. Την υπ’αριθ. 1000/18-05-2007 (ΦΕΚ 213/τ.Γ’/05-03-2008) 
πράξη του Προέδρου του πρώην Τ.Ε.Ι. Σερρών (νυν Κε-
ντρικής Μακεδονίας), με την οποία διορίσθηκε ο Δημή-
τριος Ευσταθίου του Ηλία, σε κενή οργανική θέση Ε.Π. 
βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο 
«Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα» του Τομέα Τηλεπικοι-
νωνιών και Δικτύων του Τμήματος Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του 
Τ.Ε.Ι. Σερρών.

3. Τη με αριθ. πρωτ. 1339/23-11-2017 αίτηση του Δη-
μητρίου Ευσταθίου του Ηλία, επίκουρου καθηγητή του 
Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., του Τ.Ε.Ι. Κε-
ντρικής Μακεδονίας, για τη μεταβολή του γνωστικού 
του αντικειμένου.

4. Το υπ’ αριθ. 12/28-11-2017 πρακτικό της Γενικής 
Συνέλευσης του Τομέα Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων 
του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. 
Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με το οποίο τα μέλη 
του Τομέα εισηγούνται θετικά για τη μεταβολή του γνω-
στικού αντικειμένου του επίκουρου καθηγητή Δημητρί-
ου Ευσταθίου.

5. Το πρακτικό της υπ’αριθ. 26/29-11-2017 συνεδρία-
σης της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφο-
ρικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με 
το οποίο εγκρίνεται η μεταβολή του γνωστικού αντικει-
μένου του επίκουρου καθηγητή Δημητρίου Ευσταθίου.

6. Το υπ’αριθ. 4802/21-12-2017 έγγραφο του Τ.Ε.Ι. Κε-
ντρικής Μακεδονίας.

7. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου 
του Δημητρίου Ευσταθίου του Ηλία, επίκουρου καθη-
γητή του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., της 
Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής 
Μακεδονίας, από «Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα» σε 
«Τηλεπικοινωνιακές Διατάξεις και Αλγόριθμοι, στη Βα-
σική και Ενδιάμεση Ζώνη».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 9 Φεβρουαρίου 2018 

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

    Αριθμ. 22573/Δ2 (2)
Τροποποίηση του Ωρολογίου Προγράμματος της 

Γ’ τάξης Καλλιτεχνικού Γενικού Λυκείου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του εδαφ. δ. της παρ. 2 του άρθρου 42 

του ν. 4186/2013 (Α’ 193) όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 45 του 
ν. 4186/2013 (Α’ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».

2) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/ 
2011 (Α’ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειρα-
ματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 
Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές 
διατάξεις».

3) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1824/1988 (Α’ 296), με 
το οποίο κυρώθηκε η με αριθ. πρωτ. Γ2/3345/ 02.09.1988 
υπουργική απόφαση (Β’ 649) «Ίδρυση και λειτουργία 
μουσικών σχολείων».

4) Τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 3194/ 
2003 (Α’ 267) «Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύουν.

5) Το προεδρικό διάταγμα με αριθ. 125/2016 (Α’ 210) με 
θέμα: «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

6) Τη με αρ. πρωτ. 106486/Δ2/29-06-2016 υπουργική 
απόφαση (Β’ 2107) με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των 
μαθημάτων των Α’, Β’, Γ’ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνα-
σίου και των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού 
Λυκείου».

7) Τη με αρ. πρωτ. 180168/Δ2/10-11-2015 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 850 /τ.Υ.Ο.Δ.Δ.) «Συγκρότηση Επιτροπής 
Καλλιτεχνικών Σχολείων» όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει.

8) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

9) Τη με αρ. 42/12-10-2017 πράξη του Δ.Σ. του Ινστι-
τούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

10) Τη με αρ. 313/06-11-2017 πράξη της Επιτροπής 
Καλλιτεχνικών Σχολείων.

11) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση 
δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τις δαπάνες που 
καλύπτονται από αυτόν, σύμφωνα με την με αριθ. 
πρωτ. 17907/Β1/ 02-02-2018 εισήγηση του άρθρου 
24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως αντικαταστάθη-
κε με το άρθρο 10 παρ. 6 του ν. 4337/2015 (Α’ 129) 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
αποφασίζουμε:

Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣ-
ΣΑ» και «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ» της Γ’ τάξης Γε-
νικού Καλλιτεχνικού Λυκείου αποτελούν κλάδους του 
μαθήματος «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ».

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό 
έτος 2017-2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 9 Φεβρουαρίου 2018 

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
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    Αριθμ. 125/2 (3)
Καθορισμός κατ’ αποκοπή χορηγήματος για καθα-

ριότητα των γραφείων του Τελωνείου Λευκάδας 

για δέκα μήνες του έτους 2018 (από 01/03/2018 

έως 31/12/2018).

  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2314/1953 

«Περί καθαρισμού δημοσίων καταστημάτων» (ΦΕΚ Α΄/59).
2) Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Περί Δημοσίου Λογι-

στικού», καθώς και την περ. 42 της παρ. 1Α του άρθρου 
199 του ν. 4281/2014.

3) Την αρ. πρωτ. Δ.Οργ. Α100152ΕΞ2017/05.01.2017 
(ΑΔΑ: 6998Η-ΖΨΧ) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. 
«Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, 
Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσι-
ών της Α.Α.Δ.Ε., εξουσιοδότηση υπογραφής σε προϊστα-
μένους Γεν. Δ/νσεων και Προϊσταμένους κ.λ.π.».

4) Την αριθμ. 2/5091/0026/25.05.2012 (ΦΕΚ 1741/Β’/ 
25.05.2012) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Περί 
καθορισμού διαδικασίας και δικαιολογητικών για την 
πληρωμή παγίων κατ’ αποκοπή χορηγημάτων και μισθω-
μάτων κτιρίων Δημοσίων Υπηρεσιών», άρθρο 2.

5) Το ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13.07.2012) σχετικά με 
«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα 
Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».

6) Το ν. 4507/2017 «Κύρωση του κρατικού προϋπολο-
γισμού οικ. έτους 2018» (ΦΕΚ 196/Α’/2017).

7) Την εγγεγραμμένη πίστωση στον Π/Υ της Υπηρεσίας 
για το έτος 2018 ποσού = 2.400,00 = ευρώ, στον Ειδικό 
φορέα 90-38/235 Κ.Α.Ε. 1232 με ποσοστό διάθεσης 90% 
(ήτοι =2.160,00= ευρώ) για κατ’ αποκοπή χορήγημα κα-
θαριότητας.

8) Τη μη πρόβλεψη οργανικών θέσεων προσωπικού 
για την καθαριότητα του Τελωνείου Λευκάδας.

9) Τις υπάρχουσες ανάγκες για την καθαριότητα των 
γραφείων του Τελωνείου Λευκάδας κατά το διάστημα 
από 01/03/2018 έως 31/12/2018, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το μηνιαίο ύψος του κατ’ αποκοπή χο-
ρηγήματος για δαπάνες καθαριότητας του Τελωνείου 
Λευκάδας του Ειδικού Φορέα 90-38/233 και Κ.Α.Ε. 1232 
στο ποσό των διακοσίων = 200,00 = ευρώ μηνιαίως για 
το διάστημα από 01/03/2018 έως 31/12/2018 ήτοι δέκα 
μήνες του έτους 2018. (200,00X10 = 2,000,00 ευρώ).

Η παραπάνω δαπάνη καταβάλλεται με χρηματικά 
εντάλματα σύμφωνα με την απόφαση αριθμ. 2/5091/ 
0026/25.05.2012 (ΦΕΚ 1741/Β’/25.05.2012) του Υπουρ-
γού Οικονομικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λευκάδα, 7 Φεβρουαρίου 2018

Ο Προϊστάμενος

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΠΡΙΑΣ

 Α   ριθμ. 1085 (4)
Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης 

εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στο Ν.Π. 

«ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-

ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗ-

ΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ» για το έτος 2018.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ 87/ Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 6 του ν. 2738/1999 
«Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, 
μονιμοποίηση συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλ-
λες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 3833/2010 
(ΦΕΚ 40/Α’) «Προστασία της εθνικής οικονομίας-επείγοντα 
μέτρα για τη αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. Α περ. ββ του 
π.δ.142/2010 (ΦΕΚ 235/Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 3 και την υποπαρ. Δ9 της 
παρ. Δ του αρθρ. 2 του ν. 4336/2015.

6. Την αριθ. 14138/15-05-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών που δημοσιεύτηκε στο με αριθμ. 250/ 
τ. Υ.Ο.Δ.Δ./26-05-2017 ΦΕΚ (ΑΔΑ: ΩΩ09465ΧΘ7- ΗΜΞ), 
αναφορικά με τον διορισμό του Ιωάννη Σάββα του Κων-
σταντίνου στη θέση του Συντονιστή της Α.Δ.Μ.θ.

8. Το αριθ. πρωτ. 30/19-01-2018 έγγραφο του Ν.Π. 
Δήμου Βισαλτίας για μετακίνηση των υπηρετούντων σ’ 
αυτόν υπαλλήλων του εκτός έδρας.

10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
ΔΗ.Κ.Κ.Π.Π.Π.Α. Δήμου Βισαλτίας οικονομικού έτους 
2018 και έχει προβλεφθεί πίστωση ύψους 500,00 ευρώ 
στον Κ.Α. Ε.006073.01 με την ένδειξη «Δαπάνες επι-
μόρφωσης προσωπικού και συμμετοχή σε συνέδρια 
και σεμινάρια Παιδικών Σταθμών», σύμφωνα με την 
αριθ.35/1-01-2018 βεβαίωση του Προέδρου Δ.Σ. του 
ΔΗ.Κ.Κ.Π.Π.Π.Α., αποφασίζουμε:

Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπομένων κατά το 
έτος 2018 ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλ-
λήλων των υπηρετούντων στο ΔΗ.Κ.Κ.Π.Π.Π.Α. Δήμου 
Βισαλτίας ως εξής:

Α
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ 
ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΤ’ 

ΕΤΟΣ ΑΝΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟ

1 10 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ 5
2 1 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 5

3 1
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
5

4 1
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
5

5 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 5
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Οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο-
ρίστου και ορισμένου χρόνου θα ακολουθούν ανάλογα 
με την ειδικότητά τους τα ανωτέρω, κατά κατηγορία και 
κλάδο, όρια αριθμού ημερών εκτός έδρας των μονίμων 
υπαλλήλων κατά μήνα και κατ’ έτος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Σέρρες, 7 Φεβρουαρίου 2018

Ο Συντονιστής 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Ι

    Αριθμ. 22712/2017 (5)
Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης 

εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στο Ν.Π. 

«ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟ-

ΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ» για το 

έτος 2018.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 6 του ν. 2738/1999 
«Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, 
μονιμοποίηση συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλ-
λες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 3833/2010 
(ΦΕΚ 40/Α’) «Προστασία της εθνικής οικονομίας-επεί-
γοντα μέτρα για τη αντιμετώπιση της δημοσιονομικής 
κρίσης».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. Α περ. ββ του 
π.δ.142/2010 (ΦΕΚ 235/Α’/27-12-2010) «Οργανισμός 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 3 και την υποπαρ. Δ9 της 
παρ. Δ του αρθρ. 2 του ν. 4336/2015.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 2 του ν. 4484/2017.
7. Την αριθ. 14138/15-05-2017 απόφαση του Υπουρ-

γού Εσωτερικών που δημοσιεύτηκε στο με αριθμ. 250/ 
τ. Υ.Ο.Δ.Δ./26-05-2017 ΦΕΚ (ΑΔΑ: ΩΩ09465ΧΘ7- ΗΜΞ), 
αναφορικά με τον διορισμό του Ιωάννη Σάββα του Κων-
σταντίνου στη θέση του Συντονιστή της Α.Δ.Μ.Θ.

8. Το αριθ. πρωτ. 720/08-12-2017 έγγραφο του Ν.Π. 
Δήμου Εμμανουήλ Παππά για μετακίνηση των υπηρε-
τούντων σ’ αυτόν υπαλλήλων του εκτός έδρας.

9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη 600 ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Κ.Α.Κ.Π.Ο. Δήμου Εμμανουήλ Παππά οικονομικού έτους 
2018 και έχει προβλεφθεί πίστωση ύψους 600 ευρώ στον 
Κ.Α. 15.6422.01 με την ένδειξη «Οδοιπορικά έξοδα και 
αποζημίωση υπαλλήλων για μετακινήσεις εκτός έδρας 
στο εσωτερικό» σύμφωνα με την αριθ. 721/08-12-2017 

βεβαίωση του Προέδρου Δ.Σ. του Ν.Π. του Δήμου Εμμα-
νουήλ Παππά Κ.Α.Κ.Π.Ο, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπομένων κατά 
το έτος 2018 ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των 
υπαλλήλων των υπηρετούντων στο. Κ.Α.Κ.Π.Ο Δήμου 
Εμμανουήλ Παππά ως εξής:

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ 
ΟΡΙΟ 

ΗΜΕΡΩΝ 
ΚΑΤ’ ΕΤΟΣ 

ΑΝΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟ

1 ΠΕ 1 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 20

2 ΤΕ 3
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙ-

ΟΚΟΜΩΝ
15

Οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο-
ρίστου και ορισμένου χρόνου θα ακολουθούν ανάλογα 
με την ειδικότητά τους τα ανωτέρω, κατά κατηγορία και 
κλάδο, όρια αριθμού ημερών εκτός έδρας των μονίμων 
υπαλλήλων κατά μήνα και κατ’ έτος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Σέρρες, 7 Φεβρουαρίου 2018

Ο Συντονιστής 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 97 (6)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 

μονίμων και ΙΔΑΧ της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτι-

σμού και Αθλητισμού για το έτος 2018.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΥΡΩΝΑ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ 87 A’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 36 και 48 του ν. 3584/2007 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινο-
τικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/A’/2007).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 
(ΦΕΚ 176 A’/16-12-2015), καθώς και την εγκύκλιο του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016.

4. Την υπ’ αριθ. οικ. 2/78400/0022/14-11-2011 Εγκύ-
κλιο του Υπουργείου Οικονομικών.

5. Το νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Βύρωνα που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 96/Β’/23-1-2017 και 
2274/τ.Β’/04-07-2017.

6. Τη με αρ. 32/2154/31-01-2017 απόφαση Δημάρχου 
Βύρωνα περί τοποθέτησης προσωπικού του Δήμου και 
2274/τ.Β’/04/07/2017).

7. Τη με αρ. πρωτ. 29805/2-11-2017 υποβληθείσα προς 
το Δημοτικό Συμβούλιο εισήγηση του Προϊσταμένου 
της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
για υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού του Δή-
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μου και την με αρ. 304/2017 απόφαση Δημοτικού Συμ-
βουλίου, περί καθιέρωσης λειτουργίας σε 17ωρη βάση 
(07.00-24.00) όλες τις ημέρες του μήνα για το έτος 2018 
των Τμημάτων Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Κολυμβητηρίου της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού 
και Αθλητισμού.

8. Τη βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
περί ύπαρξης σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό 
του έτους 2018 στους Κ.Α.315.6012.0002 ύψους 6.000,00, 
Κ.Α. 15.6022.0002 ύψους 10.000,00, Κ.Α.15.6051.0013 για 
εργοδοτικές δαπάνες με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου και 
Κ.Α.15.6052.0007 ευρώ για εργοδοτικές εισφορές υπαλ-
λήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου, για την κάλυψη 
της υπερωριακής εργασίας των ανωτέρω υπαλλήλων 
για όλο το έτος.

9. Τη με αρ. πρωτ. 101160/35659/23-1-2018 εγκριτική 
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Αττικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 326 Β’/6-2-2018, 
σύμφωνα με τις οποίες καθιερώνεται η λειτουργία σε 
17ωρη βάση (07.00-24.00) όλες τις ημέρες του μήνα για 
το έτος 2018 της Διεύθυνσης Παιδείας,Πολιτισμού και 
Αθλητισμού του Δήμου Βύρωνα.

10. Τη με αρ. πρωτ. 3194/08-2-2018 αναλυτική εισή-
γηση με αναφορά στον αριθμό των υπαλλήλων, ανά 

ειδικότητα καθώς και στο σύνολο των ωρών που έχουν 
προβλεφθεί για το έτος 2018, περί έκδοσης απόφασης 
Δημάρχου «για την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλη-
σης υπαλλήλων ΜΟΝΙΜΩΝ και ΙΔΑΧ της Δ/νσης Παιδεί-
ας, Πολιτισμού και Αθλητισμού για το έτος 2018.

11. Την έλλειψη του προσωπικού του Δήμου λόγω 
συνταξιοδοτήσεων καθώς και την αδυναμία πρόσλη-
ψης 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 τε-
λείως απαραίτητη και επιβεβλημένη για την αντιμετώ-
πιση εξαιρετικά εκτάκτων και επειγουσών υπηρεσιακών 
αναγκών που προκύπτουν, προκειμένου να τα Τμήματα 
να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους (Κολυμβητήριο, 
αθλητικές διοργανώσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις κ.λπ.).

Στις υπηρεσίες θα απασχοληθούν 19 υπάλληλοι συ-
νολικά: 4 Μόνιμοι και 15 Ιδιωτικού δικαίου Αορίστου 
χρόνου.

Ο αριθμός των υπαλλήλων κατά ειδικότητα, το σύνο-
λο των ωρών για εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες, τις 
Κυριακές, τις εξαιρέσιμες κατά ανώτατο όριο εντός του 
έτους 2017 έχουν προβλεφθεί ως πιο κάτω:

Απογευματινή 
υπερωριακή εργασία 

μέχρι 22η ώρα

Ημερήσια 
(6η πρωινή - 22η ώρα) 

Κυριακών και εξαιρέσιμων 
ημερών πέρα από την 

εβδομαδιαία υποχρεωτική

Εργασία προς συμπλήρωση της 
υποχρεωτικής εβδομαδιαίας

Νυκτερινή εργάσιμων ημερών

Αριθμός προτεινομένων 
υπαλλήλων κατά κλάδο

Άτομα Ώρες Άτομα Ώρες Άτομα Ώρες
ΠΕ Φυσικής Αγωγής 07 700 07 560
ΔΕ Χειριστών Η/Υ 01 100 01 80
ΔΕ Διοικητικού 03 300 03 240
ΔΕ Μουσικών - - 01 60
ΔΕ Ηθοποιών - - 03 160 1 100
ΔΕ Βοηθών 
Νοσοκόμων - - 01 80

ΔΕ Τεχνιτών 
(Ζωγράφων) - - 01 60

ΔΕ Ηχοληπτών 01 150 01 100 1 100
ΥΕ Καθαριστριών Εσω-
τερικών Χώρων - - 01 80

ΣΥΝΟΛΟ 12 1250 19 1420 2 200
αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση δεκαεννέα (19) υπαλλήλων της Δ/νσης μέχρι και την 31/12/2018, 

στα όρια της εγγεγραμμένης πίστωσης στους Κ.Α. 15.6012.0002 6.000,00, Κ.Α. 15.6022.0002 10.000,00 του προϋ-
πολογισμού του Δήμου Βύρωνα, με την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση, για την κάλυψη των προμνημο-
νευόμενων 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 απο-

δοχών για καθέναν ξεχωριστά δεν θα υπερβαίνει το 25% των μηνιαίων αποδοχών τους, σύμφωνα με το άρθρο 7 
του ν. 3833/15-3-2010.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βύρωνας, 9 Φεβρουαρίου 2018

Ο Δήμαρχος 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ

Ι

    Αριθμ. 5618 (7)

Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργα-

σίας σε υπάλληλο του Γραφείου Δημάρχου, για 

το έτος 2018.

  Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν.3852/ 

2010, περί των αρμοδιοτήτων του Δημάρχου.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «απο-

ζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού 
ωραρίου-Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση 
του υποχρεωτικού ωραρίου».

3. Το αριθ. πρωτ. 4300/01-02-2018 έγγραφο της 
Δημάρχου Καβάλας με θέμα: «Καθιέρωση απογευμα-
τινής υπερωριακής εργασίας υπαλλήλου του Γραφείου 
Δημάρχου, έτους 2018», στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

«Σας γνωρίζουμε ότι στις αρμοδιότητες του Γραφείου 
Δημάρχου ανήκει η υποδοχή και εξυπηρέτηση πολιτών, 
η διαχείριση και ο προγραμματισμός ραντεβού και συ-
σκέψεων πάσης φύσεως της Δημάρχου, ο συντονισμός 
και η πραγματοποίηση ημερίδων, συνεδρίων και δια-
φόρων εκδηλώσεων. Η διαχείριση και διεκπεραίωση 
αλληλογραφίας (ηλεκτρονικής και έντυπης), η σύνταξη 
εγγράφων, επιστολών, απαντήσεων, ανακοινώσεων. Η 
τήρηση αρχείου (ηλεκτρονικού και έντυπου). Η διοργά-
νωση επισκέψεων και ταξιδιών της Δημάρχου και των 
συνεργατών της καθώς και η υποδοχή και φιλοξενία 
επίσημων αποστολών και προσκεκλημένων του Δήμου.

Επιπλέον οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται απο-
γευματινές ώρες όπως και κάποιες συσκέψεις.

Το γραφείο Δημάρχου είναι στελεχωμένο με μια μόνο 
μόνιμη υπάλληλο και οι αρμοδιότητες με τις οποίες είναι 
επιφορτισμένη είναι εξαιρετικά πολλές και περίπλοκες. 
Συνεπώς προκειμένου να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις 
της αναγκάζεται να εργάζεται πέραν του ωραρίου της και 
να κατεβαίνει στην Υπηρεσία και απογευματινές ώρες.

Για τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε να εγκρίνετε 
στην υπάλληλο του γραφείου Δημάρχου απογευματινή 
υπερωριακή εργασία για το έτος 2018».

4. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων κατά 
κλάδο-ειδικότητα και σχέση εργασίας που απασχολού-
νται στο:

Γραφείο Δημάρχου
Α/Α ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

1 ΔΕ1 Διοικητικών ΜΟΝΙΜΟΙ 1

αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε, για το χρονικό διάστημα του έτους 

2018 απογευματινή υπερωριακή εργασία στο προανα-
φερόμενο στην παρ.4 της παρούσας μόνιμο προσωπικό 
του Δήμου Καβάλας, για την κάλυψη αναγκών λειτουρ-
γίας του Γραφείου Δημάρχου, μέσα στα όρια που προ-
βλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015, 
όπως ισχύουν, δηλαδή ανά εξάμηνο, χωρίς να υπάρχει η 
δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο (2) εξαμήνων 
μέσα στο έτος, ως εξής:

Απογευματινή υπερωριακή εργασία
Για απογευματινή υπερωριακή εργασία μέχρι εκατόν 

είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο.
Από την απόφαση αυτή δύναται να προκληθεί δαπάνη 

ύψους 880,00 € κατά μέγιστο που θα βαρύνει τον Κ.Α. 
10.6012.0001 του προϋπ/σμου του Δήμου Καβάλας οικ. 
έτους 2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και ισχύει από τη δημοσίευσή της.

  Καβάλα, 9 Φεβρουαρίου 2018 

Η Δήμαρχος 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΝΑΚΑ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 197 (8)
Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 1427/40724/7-12-

2017 απόφασης του Δημάρχου Κομοτηνής 

«Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης του Δή-

μου Κομοτηνής για το Α΄εξάμηνο έτους 2018» 

(Β΄4572/27.12.2017). 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις άρθρου 48 και 49 του ν. 3584/2007 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοι-
νοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ Α΄/143/2007).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ Α΄/176/16-12-2015), όπως ισχύει.

4. Την αριθ. 481/18-1-2016 απόφαση του Γενικού Γραμ-
ματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θρά-
κης με θέμα «Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και 
εξαίρεσης από πενθήμερη εργασία των υπαλλήλων του 
Τμήματος Πρασίνου του Δήμου Κομοτηνής του Νομού 
Ροδόπης», η οποία δημοσιεύθηκε στο αριθ. ΦΕΚ 285/Β’/ 
12-2-2016.

5. Την αριθμ. 7493/9-5-2017 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-
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Θράκης με θέμα «Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς 
και εξαίρεσης από πενθήμερη εργασία των υπαλλήλων 
του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας 
του Δήμου Κομοτηνής του Νομού Ροδόπης», η οποία 
δημοσιεύθηκε στο αριθ. ΦΕΚ 1861/Β΄/26-5-2017.

6. Την υπ΄ αριθ. 1427/40724/7-12-2017 απόφαση του 
Δημάρχου Κομοτηνής, περί έγκρισης υπερωριακής απα-
σχόλησης υπαλλήλων του Δήμου Κομοτηνής για το Α΄ 
εξάμηνο έτους 2018, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ΄ αριθ. 1427/40724/7-12-2017 
απόφαση του Δημάρχου Κομοτηνής (Β΄4572/27.12.2017) 
και προσθέτουμε στο προοίμιο αυτής παραγράφους 6 
και 7 ως εξής:

6. Την αριθ. 481/18-1-2016 απόφαση του Γενικού Γραμ-
ματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης 
με θέμα «Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας, καθώς και 
εξαίρεσης από πενθήμερη εργασία των υπαλλήλων του 
Τμήματος Πρασίνου του Δήμου Κομοτηνής του Νομού 

Ροδόπης», η οποία δημοσιεύθηκε στο αριθ. ΦΕΚ 285/Β’/ 
12-2-2016.

7. Την αριθμ. 7493/9-5-2017 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
Θράκης με θέμα «Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς 
και εξαίρεσης από πενθήμερη εργασία των υπαλλήλων 
του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας 
του Δήμου Κομοτηνής του Νομού Ροδόπης», η οποία 
δημοσιεύθηκε στο αριθ. ΦΕΚ 1861/Β΄/26-5-2017.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 1427/40724/7-12-2017 
απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 7 Φεβρουαρίου 2018

Ο Δήμαρχος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ  
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  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
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