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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./8/43542 π.ε. (1)
Τροποποίηση της ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./105/33557/

14-11-2019 απόφασης με θέμα «Κατανομή προ-

σωπικού στο Υπουργείο Εσωτερικών έτους 2019» 

(ΦΕΚ 4321/Β΄/2019).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 «Δι-

ατάξεις για την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιο-
νομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων 
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής; Στρατηγικής 
2019-2022 και Λοιπές διατάξεις» και της παρ.21 του άρ-
θρου ενάτου του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α΄/2012) και της 
παρ.5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α΄/2010), 
όπως ισχύουν,

2. Το π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ Α΄119/08-07-2019) με θέμα 
«Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - 
Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουρ-
γείων», το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ Α΄121/09-07-2019) με θέμα 
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και το 
π.δ. 84/2019 (ΦΕΚ Α΄123/17-07-2019) με θέμα «Σύσταση 
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμμα-
τειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,

3. Την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ.4573/1-3-2011 (ΦΕΚ 323/Β΄/ 
1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων 
και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού,

4. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί-
ου αορίστου χρόνου προσωπικού και των λειτουργών 
του Δημοσίου που διορίζεται ή προσλαμβάνεται στους 
φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009,

5. Την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./105/33557/14-11-2019 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών,

6. Το υπ΄αριθμ. 89924/17-12-2019 έγγραφο της Διεύ-
θυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

7. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης κατανομής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, 
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./105/33557/
14-11-2019 (ΦΕΚ 4321/Β΄/2019) απόφασης του Υπουρ-
γού Εσωτερικών κατά το μέρος που αφορά στην κα-
τανομή τριάντα τριών (33) ατόμων, Τεχνολογικής Εκ-
παίδευσης σε ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού και αντί του «από 
προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της 
10Κ προκήρυξης ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 29/τ. ΑΣΕΠ/10-10-2018) 
ισχύει το «σύμφωνα με τον οριστικό πίνακα διοριστέων 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2328/τ. Γ΄/13-12-2019.

Κατά τα λοιπά η ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./105/33557/14-11-2019 
ισχύει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2020

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

10 Φεβρουαρίου 2020 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392

3965



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ3966 Τεύχος B’ 392/10.02.2020

    Αριθμ. οικ. 15644 (2)
Καθορισμός ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων 

ημερών κίνησης εκτός έδρας αιρετών του Δή-

μου Λευκάδας για το έτος 2020.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων:
α) 280Ι του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτο-

νική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης-Πρόγραμμα "Καλλικράτης"».

β) 8A παρ. 4 περ. α υποπερ. δδ) του π.δ/τος 139/2011 
(ΦΕΚ 232 Α΄) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

γ) 3 έως 27 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 
του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α΄) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις, 
Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυ-
σης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και 
ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματο-
δότησης».

δ) 90 του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄) «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».

ε) της 2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 (Α.Δ.Α.: ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2) 
εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Πα-
ροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της 
υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015. 
Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός Επικράτειας».

στ) 36 του ν. 4484/2017 (ΦΕΚ 110 Α΄) «Προσαρμογή 
της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2016/881 και άλλες διατάξεις».

ζ) 28 παρ. 1 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α΄/2015) «Εκδη-
μοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειο-
κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις».

η) της 15870/2017 (ΦΕΚ 250 ΥΟΔΔ/2017 - Α.Δ.Α. 
ΩΨΦΒ465ΧΘ7-Τ4Γ) υπουργικής απόφασης περί «Διορι-
σμού του Νικολάου Παπαθεοδώρου του Αγγελάκη ως 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

2. Το 200/09.01.2020 έγγραφο του Δήμου Λευκάδας, 
με το οποίο ζητείται ο καθορισμός του ανώτατου ορίου 
επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας αιρετών 
και όλων των υπαλλήλων του Δήμου Λευκάδας.

3. Την Εσ.02/03.01.2020 βεβαίωση της Δ/νσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας, σύμφωνα 
με την οποία υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στον 
προϋπολογισμό οικ. έτους 2020 για την κάλυψη της δα-
πάνης που θα προκληθεί από τη σχετική απόφασή μας, 
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων 
ημερών κίνησης εκτός έδρας των αιρετών του Δήμου 
Λευκάδας για το έτος 2020 και συγκεκριμένα:

ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΗΜΕΡΩΝ
ΚΙΝΗΣΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 60

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ, ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. και λοιποί 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (Σύνολο 33)

60

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 20
Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος 

του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού 
έτους 2020 ύψους 41.500,00 ευρώ που θα βαρύνει τους 
Κ.Α. 10-6422, 20-6422, 25-6422, 30-6422, 35-6422, 50-
6422, 70-6422, 00-6421, 00-6423.001 και 00-6423.002.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κέρκυρα, 28 Ιανουαρίου 2020

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

I

    Αριθμ. απόφ. 22 (3)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης Ληξιάρ-

χων Δήμου Παιανίας έτους 2020.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

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

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ 133/Α΄/2018 - Πρόγραμμα “Κλεισθένης”).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 49 του ν. 3584/2007.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015(ΦΕΚ 

176/Α΄).
4. Την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 και την αριθμ. 

οικ. 2/40112/26-05-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Οι-
κονομικών Γεν. Γραμ. Δημ/κης Πολ.Γεν. Λογιστηρίου του 
Κράτους.

5. Την 113393/29308/15-11-2019 απόφαση του Συ-
ντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 
4672/τ. Β΄/19-12-2019) περί ανάθεσης καθηκόντων λη-
ξιάρχου για τη Δ.Ε. Παιανίας του Δήμου Παιανίας στην 
μόνιμη υπάλληλο Μπεκιράκη Στυλιανή του Σπυρίδωνος 
κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και για τη Δ.Ε. Γλυ-
κών Νερών του Δήμου Παιανίας στην υπάλληλο ΙΔΑΧ 
Παπάζογλου Ζωή του Αριστείδη κατηγορίας ΔΕ ειδικό-
τητας Διοικητικού. (Αριθμ. απόφ. Δημάρχου 384/2019 
ΑΔΑ:6ΔΒΞΩΞ9-ΩΦΑ).

6. Την αριθμ. 863/23-01-2020 βεβαίωση της Οικονομι-
κής Υπηρεσίας του Δήμου, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε απογευματινή υπερωριακή εργασία, με 
αμοιβή έως εκατόν είκοσι (120) ώρες το εξάμηνο για το 
έτος 2020, για δύο (2) υπαλλήλους του Δήμου μας που 
θα εργαστούν πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας 
τους, προκειμένου να ασκήσουν τα ληξιαρχικά τους κα-
θήκοντα στις παρακάτω Δημοτικές Ενότητες:

• Δημοτική Ενότητα Γλυκών Νερών
• Δημοτική Ενότητα Παιανίας
υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο 

εξαμήνων μέσα στο έτος.
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1. Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη σε βά-
ρος του Κ.Α. 10-6012.003 με τίτλο «Αμοιβή Ληξιάρχου» 
εκ ποσού 1.200,00 € του προϋπολογισμού του Δήμου 
έτους 2020.

2. Τον Κ.Α. 10-6022.004 με τίτλο «Αποζημίωση Ληξιάρ-
χου», ποσού 1.000,0€ του προϋπολογισμού του Δήμου 
έτους 2020.

Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώ-
σεων του Δημοτικού Καταστήματος και στο πρόγραμμα 
Διαύγεια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Παιανία, 24 Ιανουαρίου 2020

Ο Δήμαρχος

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΜΑΔΗΣ

I

Αριθμ. απόφ.     25 (4)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης απογευ-

ματινής, νυχτερινής και Κυριακών ή εξαιρέσιμων 

ημερών εργασίας για το προσωπικό του Δήμου 

Παιανίας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου καθώς και υπερωριακής απο-

γευματινής απασχόλησης Ειδικών Συνεργατών 

και Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου έτους 2020.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

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

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ 133/Α΄/2018 - Πρόγραμμα “Κλεισθένης”).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 36, 48, 49 και 176 του 
ν. 3584/2007 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

3. Την 72/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Παιανίας, με θέμα συμπλήρωση της 72/2012 προηγού-
μενης απόφασης του ιδίου, περί καθιέρωσης 24ωρης 
λειτουργίας όλες τις ημέρες της εβδομάδας και τις Κυρια-
κές και εξαιρέσιμες των Υπηρεσιών Καθαριότητας, Ηλε-
κτροφωτισμού και Ύδρευσης του Δήμου μας, η οποία 
εγκρίθηκε με την 31422/26100/2013 απόφαση του Γ. Γ. 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 1627/τ. Β΄/1-7-2013.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/Α΄).

5. Την αριθμ. πρωτ.:2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 και την 
αριθμ.: οικ. 2/40112/26-05-2017 εγκυκλίους του Υπουρ-
γείου Οικονομικών Γεν. Γραμ. Δημ/κης Πολ. Γεν. Λογιστη-
ρίου του Κράτους.

6. Την εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης σύμ-
φωνα με την οποία για την εύρυθμη και αποδοτική λει-
τουργία της Διεύθυνσης κρίνεται επιτακτική η ανάγκη 
υπερωριακής απογευματινής, νυχτερινής και Κυριακών 
ή εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του προσωπικού με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

που ανήκει σ’ αυτή, δεδομένου ότι οι Υπηρεσίες Καθαρι-
ότητας και Ύδρευσης λειτουργούν όλες τις ημέρες του 
μήνα σε 24ωρη βάση.

7. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Ιδιαίτερου Γραφείου 
Δημάρχου.

8. Τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου όπως έχει τροποποι-
ηθεί και ισχύει.

9. Την αριθμ.πρωτ.: 865/23-01-2020 βεβαίωση της Δ/
νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, αποφασίζου-
με:

α) Καθιερώνουμε υπερωριακή απογευματινή, νυχτερι-
νή και εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, μέσα 
στα όρια που προβλέπουν οι διατάξεις του ν. 4354/2015 
για το υπηρετούν Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικό του Δήμου Παια-
νίας έτους 2020 ως εξής:

1. ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩ-
ΣΗΣ

Α. Υπερωριακή απογευματινή εργασία μέχρι 22η ώρα:
- Για πενήντα (50) εργαζομένους με σχέση εργασίας 

Ι.Δ.Ο.Χ με ανώτατο επιτρεπτό όριο ανά εργαζόμενο εκα-
τόν είκοσι (120) ώρες ανά εξάμηνο χωρίς να υπάρχει η 
δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο εξαμήνων 
μέσα στο έτος.

Β. Εργασία Κυριακών και Εξαιρέσιμων πέραν της υπο-
χρεωτικής από 6η πρωινή - 22η ώρα:

- Για πενήντα (50) εργαζομένους με σχέση εργασίας 
Ι.Δ.Ο.Χ με ανώτατο επιτρεπτό όριο ανά εργαζόμενο εκα-
τόν ογδόντα (180) ώρες ανά εξάμηνο χωρίς να υπάρχει 
η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο εξαμήνων 
μέσα στο έτος.

Γ. Νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση της εβδομα-
διαίας υποχρεωτικής

- Για πενήντα (50) εργαζομένους με σχέση εργασίας 
Ι.Δ.Ο.Χ με ανώτατο επιτρεπτό όριο ανά εργαζόμενο εκα-
τόν ογδόντα (180) ώρες ανά εξάμηνο χωρίς να υπάρχει 
η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο εξαμήνων 
μέσα στο έτος.

2. ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ-ΣΥΝΤΗ-
ΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Α. Υπερωριακή απογευματινή εργασία μέχρι 22η ώρα:
- Για πενήντα (50) εργαζομένους με σχέση εργασίας 

Ι.Δ.Ο.Χ με ανώτατο επιτρεπτό όριο ανά εργαζόμενο εκα-
τόν είκοσι (120) ώρες ανά εξάμηνο χωρίς να υπάρχει η 
δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο εξαμήνων 
μέσα στο έτος.

Β. Εργασία Κυριακών και Εξαιρέσιμων πέραν της υπο-
χρεωτικής από 6η πρωινή - 22η ώρα.

- Για πενήντα (50) εργαζομένους με σχέση εργασίας 
Ι.Δ.Ο.Χ με ανώτατο επιτρεπτό όριο ανά εργαζόμενο 
ενενήντα έξι (96) ώρες ανά εξάμηνο χωρίς να υπάρχει 
η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο εξαμήνων 
μέσα στο έτος.

Γ. Νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση της εβδομα-
διαίας υποχρεωτικής

- Για πενήντα (50) εργαζομένους με σχέση εργασίας 
Ι.Δ.Ο.Χ με ανώτατο επιτρεπτό όριο ανά εργαζόμενο 
ενενήντα έξι (96) ώρες ανά εξάμηνο χωρίς να υπάρχει 
η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο εξαμήνων 
μέσα στο έτος.
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β) Καθιερώνουμε υπερωριακή απογευματινή εργασία 
μέχρι 22η ώρα για το έτος 2020 την εργασιακή απασχό-
ληση πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου για πέντε (5) 
Ειδικούς Συνεργάτες Δημάρχου ή Ειδικούς Συμβούλους 
Δημάρχου με ανώτατο επιτρεπτό όριο ανά εργαζόμενο 
εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά εξάμηνο χωρίς να υπάρχει 
η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο εξαμήνων 
μέσα στο έτος.

O αριθμός των υπαλλήλων, των ωρών καθορίζεται στα 
όρια των πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2020.

Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη σε βά-
ρος των κατωτέρω Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου 
έτους 2020 ως εξής:

Κ.Α. 20-6042.002 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής 
εργασίας ορισμένου χρόνου» ποσού 60.000,00 €.

Κ.Α. 00-6032.001 με τίτλο «Αποζημίωση για υπερω-
ριακή εργασία ειδικών συνεργατών» ποσού 2.000,00 €.

Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώ-
σεων του Δημοτικού Καταστήματος και στο πρόγραμμα 
Διαύγεια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Παιανία, 24 Ιανουαρίου 2020

Ο Δήμαρχος

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΜΑΔΗΣ

I

Αριθμ. απόφ.     27 (5)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλή-

λων Δήμου Παιανίας έτους 2020.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

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

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ 133/Α΄/2018 - Πρόγραμμα “Κλεισθένης”).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 176 του ν. 3584/2007 
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

3. Την 72/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Παιανίας, με θέμα συμπλήρωση της 72/2012 προηγού-
μενης απόφασης του ιδίου, περί καθιέρωσης 24ωρης 
λειτουργίας όλες τις ημέρες της εβδομάδας και τις Κυ-
ριακές και εξαιρέσιμες των Υπηρεσιών Καθαριότητας, 
Ηλεκτροφωτισμού και Ύδρευσης του Δήμου μας η οποία 
εγκρίθηκε με την 31422/26100/2013 απόφαση του Γ. Γ. 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 1627/τ. Β΄/2013).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015(ΦΕΚ 
176/Α΄).

5. Την αριθμ. πρωτ.: 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 και την 
αριθμ.: οικ. 2/40112/26-05-2017 εγκυκλίους του Υπουρ-
γείου Οικονομικών Γεν. Γραμ. Δημ/κης Πολ. Γεν. Λογιστη-
ρίου του Κράτους.

6. Τις εισηγήσεις των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών 
του Δήμου, σύμφωνα με τις οποίες, για να αντιμετωπι-
σθούν έκτακτες ή επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες για 

το έτος 2020, απαιτείται πρόσθετη και υπερωριακή απα-
σχόληση του προσωπικού.

7. Την αριθμ. 865/23-01-2020 βεβαίωση της Οικονο-
μικής Υπηρεσίας του Δήμου.

8. Την μείωση του προσωπικού του Δήμου λόγω συ-
νταξιοδοτήσεων καθώς και τις πρόσθετες αρμοδιότη-
τες που ασκούνται από τους Δήμους σύμφωνα με το 
ν. 3582/2010 και το ν. 4555/2018, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε υπερωριακή, νυχτερινή και εργασία 
Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, μέσα στα όρια που 
προβλέπουν οι διατάξεις του ν. 4354/2015 για το υπηρε-
τούν μόνιμο και Ι.Δ.Α.Χ. προσωπικό του Δήμου Παιανίας 
έτους 2020 ως εξής:

1. ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ-ΚΕΠ
Α. Υπερωριακή απογευματινή εργασία μέχρι 22η ώρα:
- Για σαράντα πέντε (45) μονίμους υπαλλήλους με 

ανώτατο επιτρεπτό όριο ανά εργαζόμενο εκατόν είκοσι 
(120) ώρες ανά εξάμηνο χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα 
αυξομείωσης μεταξύ των δύο εξαμήνων μέσα στο έτος.

Στον Κ.Α.10-6012.001 με τίτλο «Αποζημίωση για 
υπερωριακή εργασία» έχει προϋπολογιστεί πίστωση 
40.000,00 €.

2. ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩ-
ΣΗΣ

Α. Υπερωριακή απογευματινή εργασία μέχρι 22η ώρα:
- Για εξήντα πέντε (65) μονίμους υπαλλήλους με ανώ-

τατο επιτρεπτό όριο ανά εργαζόμενο εκατόν είκοσι (120) 
ώρες ανά εξάμηνο χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυ-
ξομείωσης μεταξύ των δύο εξαμήνων μέσα στο έτος.

Β. Εργασία Κυριακών και Εξαιρέσιμων πέραν της υπο-
χρεωτικής από 6η πρωινή - 22η ώρα:

- Για εξήντα πέντε (65) μονίμους υπαλλήλους με ανώ-
τατο επιτρεπτό όριο ανά εργαζόμενο εκατόν ογδόντα 
(180) ώρες ανά εξάμηνο χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα 
αυξομείωσης μεταξύ των δύο εξαμήνων μέσα στο έτος.

Γ. Νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση της εβδομα-
διαίας υποχρεωτικής.

- Για εξήντα πέντε (65)μονίμους υπαλλήλους με ανώ-
τατο επιτρεπτό όριο ανά εργαζόμενο εκατόν ογδόντα 
(180) ώρες ανά εξάμηνο χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα 
αυξομείωσης μεταξύ των δύο εξαμήνων μέσα στο έτος.

Στον Κ.Α. 20-6012.001 με τίτλο «Αποζημίωση υπερω-
ριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες και νυχτερινές ώρες 
και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» έχει προϋπολογιστεί πί-
στωση 100.000,00 €.

3. ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
Α. Υπερωριακή απογευματινή εργασία μέχρι 22η ώρα:
- Για έξι (6) μονίμους υπαλλήλους με ανώτατο επιτρε-

πτό όριο ανά εργαζόμενο εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά 
εξάμηνο χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης 
μεταξύ των δύο εξαμήνων μέσα στο έτος.

- Β. Εργασία Κυριακών και Εξαιρέσιμων πέραν της υπο-
χρεωτικής από 6η πρωινή - 22η ώρα:

- Για έξι (6) μονίμους υπαλλήλους με ανώτατο επιτρε-
πτό όριο ανά εργαζόμενο ενενήντα έξι (96) ώρες ανά 
εξάμηνο χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης 
μεταξύ των δύο εξαμήνων μέσα στο έτος.

Γ. Νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση της εβδομα-
διαίας υποχρεωτικής.
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- Για έξι (6) μονίμους υπαλλήλους με ανώτατο επιτρε-
πτό όριο ανά εργαζόμενο ενενήντα έξι (96) ώρες ανά 
εξάμηνο χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης 
μεταξύ των δύο εξαμήνων μέσα στο έτος.

Στον Κ.Α. 30-6012.001 με τίτλο «Αποζημίωση για υπε-
ρωριακή εργασία και για εξαιρέσιμες και νυχτερινές ώρες 
και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» έχει προϋπολογιστεί πί-
στωση 10.000,00 €.

4. ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ-ΣΥΝΤΗ-
ΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Α. Υπερωριακή απογευματινή εργασία μέχρι 22η ώρα:
- Για είκοσι τρεις (23) μονίμους υπαλλήλους με ανώτα-

το επιτρεπτό όριο ανά εργαζόμενο εκατόν είκοσι (120) 
ώρες ανά εξάμηνο χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυ-
ξομείωσης μεταξύ των δύο εξαμήνων μέσα στο έτος.

- Β. Εργασία Κυριακών και Εξαιρέσιμων πέραν της υπο-
χρεωτικής από 6η πρωινή - 22η ώρα:

- Για είκοσι τρεις (23) μονίμους υπαλλήλους με ανώ-
τατο επιτρεπτό όριο ανά εργαζόμενο ενενήντα έξι (96) 
ώρες ανά εξάμηνο χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυ-
ξομείωσης μεταξύ των δύο εξαμήνων μέσα στο έτος.

Γ. Νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση της εβδομα-
διαίας υποχρεωτικής.

- Για είκοσι τρεις (23) μονίμους υπαλλήλους με ανώ-
τατο επιτρεπτό όριο ανά εργαζόμενο ενενήντα έξι (96) 
ώρες ανά εξάμηνο χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυ-
ξομείωσης μεταξύ των δύο εξαμήνων μέσα στο έτος.

Στον Κ.Α.25-6012.001 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωρι-
ακής εργασίας και για εξαιρέσιμες και νυχτερινές ώρες 
και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» έχει προϋπολογιστεί πί-
στωση 20.000,00 €

5. ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Α. Υπερωριακή απογευματινή εργασία μέχρι 22η ώρα:
- Για πέντε (5) μονίμους υπαλλήλους με ανώτατο επι-

τρεπτό όριο ανά εργαζόμενο εκατόν είκοσι (120) ώρες 
ανά εξάμηνο χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείω-
σης μεταξύ των δύο εξαμήνων μέσα στο έτος.

Στον Κ.Α.35-6012.001 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωρι-
ακής εργασίας και για εξαιρέσιμες και νυχτερινές ώρες 
και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» έχει προϋπολογιστεί πί-
στωση 10.000,00 €.

6. ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ
Α. Υπερωριακή απογευματινή εργασία μέχρι 22η ώρα:
- Για δυο (2) μονίμους υπαλλήλους με ανώτατο επιτρε-

πτό όριο ανά εργαζόμενο εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά 
εξάμηνο χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης 
μεταξύ των δύο εξαμήνων μέσα στο έτος.

Στον Κ.Α.45-6012.001 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωρι-
ακής εργασίας και για εξαιρέσιμες και νυχτερινές ώρες 
και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» έχει προϋπολογιστεί πί-
στωση 5.000,00 €.

7. ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Α. Υπερωριακή απογευματινή εργασία μέχρι 22η ώρα:
- Για δεκαπέντε (15) μονίμους υπαλλήλους με ανώτατο 

επιτρεπτό όριο ανά εργαζόμενο εκατόν είκοσι (120) ώρες 
ανά εξάμηνο χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείω-
σης μεταξύ των δύο εξαμήνων μέσα στο έτος.

Στον Κ.Α.30-6012.001 με τίτλο «Αποζημίωση για υπε-
ρωριακή εργασία και για εξαιρέσιμες και νυχτερινές ώρες 
και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» έχει προϋπολογιστεί πί-
στωση 10.000,00 €.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
1. ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΚΕΠ
Α. Υπερωριακή απογευματινή εργασία μέχρι 22η ώρα:
- Για είκοσι πέντε (25) υπαλλήλους Ι.Δ.Α.Χ. με ανώτατο 

επιτρεπτό όριο ανά εργαζόμενο εκατόν είκοσι (120) ώρες 
ανά εξάμηνο χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείω-
σης μεταξύ των δύο εξαμήνων μέσα στο έτος.

Στον Κ.Α.10-6022.001 με τίτλο «Αποζημίωση για υπε-
ρωρίες αορίστου χρόνου» έχει προϋπολογιστεί πίστωση 
13.000,00 €.

2. ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩ-
ΣΗΣ

Α. Υπερωριακή απογευματινή εργασία μέχρι 22η ώρα:
- Για είκοσι (20) υπαλλήλους Ι.Δ.Α.Χ. με ανώτατο επιτρε-

πτό όριο ανά εργαζόμενο εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά 
εξάμηνο χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης 
μεταξύ των δύο εξαμήνων μέσα στο έτος.

Β. Εργασία Κυριακών και Εξαιρέσιμων πέραν της υπο-
χρεωτικής από 6η πρωινή - 22η ώρα:

- Για είκοσι (20) υπαλλήλους Ι.Δ.Α.Χ. με ανώτατο επι-
τρεπτό όριο ανά εργαζόμενο εκατόν ογδόντα (180) ώρες 
ανά εξάμηνο χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείω-
σης μεταξύ των δύο εξαμήνων μέσα στο έτος.

Γ. Νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση της εβδομα-
διαίας υποχρεωτικής.

- Για είκοσι (20) υπαλλήλους Ι.Δ.Α.Χ. με ανώτατο επι-
τρεπτό όριο ανά εργαζόμενο εκατόν ογδόντα (180) ώρες 
ανά εξάμηνο χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείω-
σης μεταξύ των δύο εξαμήνων μέσα στο έτος.

Στον Κ.Α.20-6022.001 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωρι-
ακής εργασίας και για εξαιρέσιμες και νυχτερινές ώρες 
και λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων αορίστου χρό-
νου» έχει προϋπολογιστεί πίστωση 20.000,00 €.

3. ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
Α. Υπερωριακή απογευματινή εργασία μέχρι 22η ώρα:
- Για δυο (2) υπαλλήλους Ι.Δ.Α.Χ. με ανώτατο επιτρε-

πτό όριο ανά εργαζόμενο εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά 
εξάμηνο χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης 
μεταξύ των δύο εξαμήνων μέσα στο έτος.

Β. Εργασία Κυριακών και Εξαιρέσιμων πέραν της υπο-
χρεωτικής από 6η πρωινή - 22η ώρα:

- Για δυο (2) υπαλλήλους Ι.Δ.Α.Χ. με ανώτατο επιτρεπτό 
όριο ανά εργαζόμενο ενενήντα έξι (96) ώρες ανά εξάμη-
νο χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ 
των δύο εξαμήνων μέσα στο έτος.

Γ. Νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση της εβδομα-
διαίας υποχρεωτικής.

- Για δυο (2) υπαλλήλους Ι.Δ.Α.Χ. με ανώτατο επιτρεπτό 
όριο ανά εργαζόμενο ενενήντα έξι (96) ώρες ανά εξάμη-
νο χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ 
των δύο εξαμήνων μέσα στο έτος.

Στον Κ.Α.20-6022.001 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωρι-
ακής εργασίας και για εξαιρέσιμες και νυχτερινές ώρες 
και λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων αορίστου χρό-
νου» έχει προϋπολογιστεί πίστωση 20.000,00 €.

Ο αριθμός των υπαλλήλων, των ωρών καθορίζεται 
στα όρια των πιστώσεων του προϋπολογισμού με την 
παρούσα.

Κ.Α. 10-6012.001 με τίτλο «Αποζημίωση για υπερωρι-
ακή εργασία» ποσού 40.000,00 €.
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Κ.Α. 20-6012.001 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής 
εργασίας και για εξαιρέσιμες και νυχτερινές ώρες και 
λοιπές πρόσθετες αμοιβές» ποσού 100.000,00 €.

Κ.Α. 25-6012.001 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής 
εργασίας και για εξαιρέσιμες και νυχτερινές ώρες και 
λοιπές πρόσθετες αμοιβές» ποσού 20.000,00 €.

Κ.Α. 30-6012.001 με τίτλο «Αποζημίωση για υπερωρι-
ακή εργασία και για εξαιρέσιμες και νυχτερινές ώρες και 
λοιπές πρόσθετες αμοιβές» ποσού 10.000,00 €.

Κ.Α. 35-6012.001 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής 
εργασίας και για εξαιρέσιμες και νυχτερινές ώρες και 
λοιπές πρόσθετες αμοιβές» ποσού 10.000,00 €.

Κ.Α. 45-6012.001 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής 
εργασίας και για εξαιρέσιμες και νυχτερινές ώρες και 
λοιπές πρόσθετες αμοιβές» ποσού 5.000,00 €.

Κ.Α. 10-6022.001 με τίτλο «Αποζημίωση για υπερωρίες 
αορίστου χρόνου» ποσού 13.000,00 €.

Κ.Α. 20-6022.001 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής 
εργασίας και για εξαιρέσιμες και νυχτερινές ώρες και λοι-
πές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων αορίστου χρόνου» 
ποσού 20.000,00 €.

Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώ-
σεων του Δημοτικού Καταστήματος και στο πρόγραμμα 
Διαύγεια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Παιανία, 24 Ιανουαρίου 2020

Ο Δήμαρχος

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΜΑΔΗΣ
I

    Αριθμ. απόφ. 72 (6)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας Ληξιάρχου 
Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου, για το έτος 2020. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1) Την 462/03-09-2019 απόφαση περί ορισμού Αντι-

δημάρχου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.

2) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του 
ν. 3852/2010.

3) Τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 3584/2007.
4) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
5) Την υπ' αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 εγκύκλιο του 

Υπουργείου Οικονομικών.
6) Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο 

Δήμο.
7) Τις έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργού-

νται κατά το έτος, οι οποίες επιβάλλουν την απασχόλη-
ση προσωπικού της υπηρεσίας Ληξιαρχείου πέραν του 
κανονικού ωραρίου εργασίας.

8) Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω 
απασχόληση θα ανέλθει στο ποσό των 1.100,00€ και θα 
αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις των Κ.Α. 10.6012.0004 
«Αποζημίωση Υπερωριακής Απασχόλησης» του προϋπο-
λογισμού του Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου οικονομι-
κού έτους 2020, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση ενός (1) 
υπαλλήλου του Δήμου, κατά το χρονικό διάστημα από 
1/2/2020 έως 31/12/2020, για 20 ώρες μηνιαίως, με την 
προβλεπόμενη από το νόμο αποζημίωση, για την κά-
λυψη των προμνημονευόμενων υπηρεσιακών αναγκών 
του Δήμου.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπι-
κού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις 
ανάγκες της υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κάσος, 27 Ιανουαρίου 2020

Ο Δήμαρχος κ.α.α.
Ο Αντιδήμαρχος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ   
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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 στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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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