
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με 
την υπ’ αριθμ. 164/2015 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ηρακλείου.

2 Τροποποίηση της αριθ. 13561/2016/9-1-2017 
απόφασης, περί καθορισμού ανώτατου ορίου 
επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας των 
υπαλλήλων του Δήμου Βέροιας, για το έτος 2017.

3 Τροποποίηση της αριθ. 31637/7-12-2015 απόφα-
σης (ΦΕΚ 2725/Β/2015) που αφορά την έγκριση 
τροποποίησης του ΟΕΥ του Δήμου Καβάλας.

4 Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων του Διοικη-
τή ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ στους Υποδιοικητές.

5 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης για υπαλλή-
λους του Ε.Ο.Τ.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 11832/109/2017 (1)
 Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα 

με την υπ’ αριθμ. 164/2015 απόφαση του Δημο-

τικού Συμβουλίου Ηρακλείου.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης ισχύουσες δια-

τάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107Α΄/30.05.1997) 

«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ-
μιση θεμάτων για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες δι-
ατάξεις».

3. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/7.06.2010) «Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/23.03.1999) 
που αφορά στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορί-
ας, (ΚΟΚ), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48, παρ. 9 
του ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/17.12.2014).

5. Το άρθρο 109 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/
23-03-1999), περί Δημοσίευσης αποφάσεων που εκδί-
δονται κατ' εξουσιοδότηση του Κώδικα Οδικής Κυκλο-
φορίας, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

6. Το π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/27.12.2010) «Οργανι-
σμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».

7. Την πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της 
06-02-2015 (ΦΕΚ 24/Α/06-02-2015) και το άρθρο 56 
του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14-04-2014) περί άσκησης 
καθηκόντων Γενικού Γραμματέα όταν η θέση είναι κενή, 
σε συνδυασμό με το άρθρο 28 παρ. 1 του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α/11-05-2015).

8. Την υπ’ αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/3050 (ΦΕΚ 2302/Β/
16.09.2013) απόφαση Υπουργού Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων, με θέμα: «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών 
κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον 
για την εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκρο-
τημάτων και περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια 
βελτίωσης της οδικής ασφάλειας».

9. Το υπ’ αριθμ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Δ/νσης 
Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσω-
τερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών ορ-
γάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

10. Τις υπ’ αριθμ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 
αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

11. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 47870/39280/10.09.2013 
(ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΡ1Κ-ΔΞΩ) απόφαση του Γενικού Γραμμα-
τέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: 
«Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ 
που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και 
λήψης αποφάσεων αναφορικά με τα μέτρα του άρθρου 
52Α του ν. 2696/1999».

12. Την υπ’ αρ. πρ. οικ. 22769/12259/19-03-2015 (ΑΔΑ 
7ΞΦΔΟΡ1Κ-ΙΡΚ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Άσκηση 
αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ που αφο-
ρούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και λήψης 
αποφάσεων αναφορικά με τα μέτρα του άρθρου 52Α 
του ν. 2696/1999».

13. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 48823/39998/18.09.2013 έγ-
γραφο του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αττικής, με θέμα: «Διευκρινίσεις - Οδηγίες περί 
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Εγκρίσεων Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων οδικών δικτύων 
στους Ο.Τ.Α. και στους χερσαίους χώρους λιμένων».

14. Το έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με αριθμό πρωτ. 
75229/41287/2015, με το οποίο μας διαβιβάστηκε η 
νομοτύπως ληφθείσα όπως αναφέρει η παραπάνω αρ-
μόδια Υπηρεσία απόφαση με αρ. 164/2015 του Δημο-
τικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου, που αφορά 
σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με τα συνημμένα του και 
έλαβε αρ. πρ. 86597/46715/2015.

15. Το υπ’ αρ. Δ9/11413/29-05-2015 έγγραφο της 
Δ/νσης Δ9 της Περιφέρειας Αττικής, το οποίο απέστειλε 
η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου και στο οποίο 
αναφέρεται ότι οι αντιδρομήσεις των οδών Αυλώνος 
(από την Λ. Πλαπούτα έως την οδό Σμύρνης), Ακτίου 
(από την οδό Σμύρνης έως την Λ. Πλαπούτα), και Σμύρ-
νης (από την οδό Αυλώνος έως την οδό Ακτίου) αποτε-
λούν απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να προχω-
ρήσει η υλοποίηση της μελέτης για την εγκατάσταση 
σηματοδοτούμενης διάβασης πεζών με πεζοφάναρο 
στην Λ. Πλαπούτα.

16. Το υπ’ αρ. πρ. 86597/46715/2015, έγγραφο της 
Υπηρεσίας μας, με το οποίο ζητήθηκαν συμπληρωμα-
τικά στοιχεία.

17. Το υπ’ αρ. πρ. 8938/2016 έγγραφο του Δήμου Ηρα-
κλείου, που εστάλη στην Υπηρεσία μας, έλαβε αρ. πρ. 
92910/932/2016 και στο οποίο αναφέρεται, ότι για τις 
κυκλοφοριακές αυτές ρυθμίσεις, δεν προκαλείται δαπά-
νη που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του τρέχοντος 
έτους του Δήμου Ηρακλείου.

18. Το υπ’ αρ. πρ. 92910/932/2016, έγγραφο της Υπη-
ρεσίας μας, με το οποίο ζητήθηκαν συμπληρωματικά 
στοιχεία.

19. Το υπ’ αρ. πρ. 1209/2017 έγγραφο του Δήμου Ηρα-
κλείου, που εστάλη στην Υπηρεσία μας και έλαβε αρ. πρ. 
11832/109/2017.

20. Την Τεχνική Έκθεση, της Τεχνικής Υπηρεσίας 
του Ηρακλείου, βάσει της οποίας ελήφθη η υπ’ αριθμ. 
58/2015 απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ, για τις υπόψη κυκλο-
φοριακές ρυθμίσεις της υπ’ αρ. απόφαση 164/2015 του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου.

21. Την υπ’ αριθμ. 164/2015 απόφαση του Δ.Σ του 
Δήμου Ηρακλείου, με την οποία εγκρίνονται, οι υπόψιν 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με τα συνημμένα τους.

22. Το γεγονός ότι, από την παρούσα απόφαση κυκλο-
φοριακών ρυθμίσεων δεν προκαλείται δαπάνη που θα 
βαρύνει τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους του 
Δήμου Ηρακλείου.

και επειδή:
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αιτιολο-

γούνται επαρκώς από την Τεχνική Υπηρεσία, του Δήμου 
Ηρακλείου και συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των πο-
λιτών και στη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών, 
αποφασίζουμε:

Την έγκριση των κάτωθι κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 
στο Δήμο Ηρακλείου:

1) Την αντιδρόμηση της οδού Αυλώνος, από την Λεω-
φόρο Πλαπούτα προς και έως την οδό Σμύρνης.

2) Την αντιδρόμηση της οδού Ακτίου, από την οδό 
Σμύρνης προς και έως την Λεωφόρο Πλαπούτα.

3) Την αντιδρόμηση της οδού Σμύρνης, από την οδό 
Αυλώνος προς και έως την οδό Ακτίου.

Οι εν λόγω εγκρίσεις χορηγούνται με τις εξής προϋ-
ποθέσεις:

1. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου να εκ-
πονήσει άμεσα για λόγους ασφάλειας κυκλοφοριακή 
μελέτη στην διασταύρωση των οδών Αγ. Αντωνίου και 
Σμύρνης καθορίζοντας και την προτεραιότητα των οχη-
μάτων των οδών.

2. Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμογή 
των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, να μην 
επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής 
μεταφοράς.

3. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να 
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπη-
ρία (ΑμεΑ).

4. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφα-
ση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακί-
δων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων 
στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των μέ-
τρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη της 
αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.

5. Αυτοδίκαιης ανάκλησή της, σε περίπτωση μη τήρησης 
των όρων και των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί από 
τους αρμοδίους φορείς καθώς και με την απόφαση αυτή.

6. Μη νομιμοποίησης τυχόν παράνομων ενεργειών.
7. Παρακολούθησης της ακριβούς εκτέλεσης των όρων 

που έχουν τεθεί με αυτή, από τις Αρχές προς τις οποίες 
αποστέλλεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

8. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται 
στην Τεχνική - Εισηγητική Έκθεση κυκλοφοριακών ρυθ-
μίσεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηρα-
κλείου, βάσει της οποίας ελήφθη η εν λόγω απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2017 

Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

I

    Αριθμ. οικ. 1207 (2)
Τροποποίηση της αριθ. 13561/2016/9-1-2017 

απόφασης, περί καθορισμού ανώτατου ορίου 

επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας των 

υπαλλήλων του Δήμου Βέροιας, για το έτος 2017.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 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 Αυτοδιοίκησης 
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και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλ-
λικράτης».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 27 της υποπα-
ραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του 
ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94Α΄/14-08-2015) «Συνταξιοδοτικές 
διατάξεις Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής 
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερό-
τητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας 
Χρηματοδότησης».

3. Την αριθ. 2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 (ΑΔΑ: ΩΨΘΩΗ-
ΓΑ2) «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων 
της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 
2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α΄) "Δαπάνες μετακινούμε-
νων εντός και εκτός επικράτειας"», εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Οικονομικών.

4. 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 (ΦΕΚ 
98 Α΄/22-4-2005).

5. 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».

6. Την αριθ. οικ.99386/6-11-2014 (ΦΕΚ 3105/Β/
18-11-2014) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, περί ανάθεσης 
άσκησης αρμοδιοτήτων στις οργανικές μονάδες της 
υπηρεσίας και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής 
πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού Γραμματέα», 
στους προϊστάμενους αυτών.

7. Το υπ’ αριθμ. οικ.48675/23-12-2016 έγγραφο-αίτη-
μα, του Δήμου Βέροιας, για καθορισμό του ανώτατου 
ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας, για 
το έτος 2017, των υπαλλήλων του Δήμου.

8. Την αριθ. 13561/2016/9-1-2017 (ΦΕΚ 93/Β/9-1-2017 - 
ΑΔΑ: Σ50ΟΡ1Υ-4ΧΥ) απόφαση, περί καθορισμού ανώτα-
του ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας 
των υπαλλήλων του Δήμου Βέροιας, για το έτος 2017.

9. Το γεγονός ότι στην ανωτέρω απόφαση, παραλή-
φθηκε εκ παραδρομής, η αναφορά στις μετακινήσεις 
εκτός έδρας, του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιω-
τικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας, 
δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, στον προϋπολογισμό 
του Δήμου Βέροιας, για το τρέχον και τα επόμενα έτη, 
αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε την αριθ. 13561/2016/9-1-2017 
απόφαση, περί καθορισμού ανώτατου ορίου επιτρε-
πόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων 
του Δήμου Βέροιας, για το έτος 2017, με την προσθή-
κη, αμέσως μετά τον πίνακα τακτικού προσωπικού, της 
φράσης:

«Οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, θα ακολου-
θούν ανάλογα με την ειδικότητά τους, τα όρια εκτός 
έδρας, του τακτικού προσωπικού».

Β. Κατά τα λοιπά, η αριθ. 13561/2016/9-1-2017 από-
φαση, ισχύει ως έχει. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βέροια, 16 Φεβρουαρίου 2017

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Γενικός Διευθυντής Εσωτερικής Λειτουργίας 

ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Ι

    Αριθμ. 2387 (3)
Τροποποίηση της αριθ. 31637/7-12-2015 από-

φασης (ΦΕΚ 2725/Β/2015) που αφορά την έγκρι-

ση τροποποίησης του ΟΕΥ του Δήμου Καβάλας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 65, 97, 225 και 280 του 

ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονι-
κή της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθ. 54 του 
ν. 4178/2013, όπως ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του άρθ. 19 και της παρ. 1 του άρθ. 28 
του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/11-05-2015) «Εκδημοκρα-
τισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας 
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών 
και άλλες διατάξεις» και του ν. 3731/2008, όπως ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις του αρθ. 149 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 
114/τ. Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων». 

4. Τις διατάξεις του αρθ. 10 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 
143/Α/28-06-2007) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Κατα-
στάσεως Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως 
ισχύουν. 

5. Τις διατάξεις του αρθ. 33 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 
226/Α/2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μι-
σθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δη-
μοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», όπως ισχύουν. 

6. Τις διατάξεις του άρθ. 24 του π.δ. 142/2010 «Οργα-
νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
Θράκης» (ΦΕΚ 235/Α/27-12-2010), όπως τροποποι-
ήθηκε με το άρθ. 79 του ν. 4182/2013, (ΦΕΚ 185/Α/
10-9-2013). 

7. Τις διατάξεις του αρθ. 90 του Κώδικα της Νομοθεσί-
ας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/Α/24-4-2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». 

8. Την αριθ. πράξη 4 της 6-2-2015 του Υπουργικού 
Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α/6-2-2015) «Αποδοχή παραιτή-
σεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων της Χώρας» και του άρθ. 56 του ν. 4257/2014. 

9. Τις αριθ. 5370/εγκ. 15/2-2-2011 και αριθ. 74895/
εγκ.60/30-12-2010 εγκυκλίους του Υπ. Εσωτερικών 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ5194 Τεύχος Β’ 608/24.02.2017

Αποκ/σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς και 
την αριθ. ΔΟΑ/Φ.14/1/οικ.21732/31-10-2011 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης.

10. Την αριθ. 31637/7-12-2015 απόφαση (ΦΕΚ 
2725/Β/2015) που αφορά την έγκριση τροποποίησης 
του ΟΕΥ του Δήμου Καβάλας.

11. Το αριθ. 14721/30-3-2016 έγγραφο του Δήμου Κα-
βάλας με το οποίο έχει υποβληθεί στην υπηρεσία μας η 
αριθ. 190/2016 απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλί-
ου που αφορά την «Έγκριση τροποποίησης του ΟΕΥ του 
Δήμου Καβάλας, ως προς την προσθήκη στο άρθ. 29 της 
παρ. 2 η οποία εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθηκε σ’ 
αυτό από τον προγενέστερο ΟΕΥ, δεκαπέντε (15) θέσεων 
προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων, σύμφωνα με τις 
εκάστοτε εμφανιζόμενες ανάγκες, για την αντιμετώπιση 
εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών 
(με σύμβαση διάρκειας έως οκτώ μήνες, άρθ. 205 του 
ν. 3584/2007)».

12. Τη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Καβάλας όπως διατυπώθηκε στο 
αριθ. 3/17-11-2016 (απόφαση 2η) πρακτικό του.

13. Το αριθ. 28289/23-12-2016 έγγραφό μας προς τον 
Δήμο Καβάλας.

14. Το αριθ. 69491/9-2-2017 έγγραφο του Δήμου 
Καβάλας με το οποίο μας διαβίβασε την αριθ. 69491/
9-2-2017 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών, σύμφωνα 
με την οποία στον προϋπολογισμού του Δήμου Καβάλας, 
έτους 2017 υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στους 
αντίστοιχους κωδικούς, καθώς ανάλογες πιστώσεις θα 
προβλεφθούν και στους προϋπολογισμούς των επο-
μένων ετών, (Κ.Α. 15.6041.0001 ποσό 150.0000,00 €, 
Κ.Α. 15.6054.0003 ποσό 60.000,00 €, Κ.Α. 25.6041,0001 
ποσό 110.000,00 €, Κ.Α. 25.6054.0001 ποσό 30.000,00 €, 
Κ.Α. 30.6041 ποσό 120.000,00 €, Κ.Α. 30.6054 ποσό 
48.000,00  €, Κ.Α. 40.6041 ποσό 20.000,00 €, Κ.Α. 40.6054 
ποσό 24.000,00 €), αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθ. 31637/7-12-2015 απόφαση 
μας (ΦΕΚ 2725/Β/2015) που αφορά την τροποποίηση 
του ΟΕΥ του Δήμου Καβάλας, ως προς το άρθρο 29, 
στο οποίο προσθέτουμε την παράγραφο 2, η οποία εκ 
παραδρομής δεν συμπεριλήφθηκε σ'αυτό από τον προ-
γενέστερο ΟΕΥ:

2. Δεκαπέντε (15) θέσεις προσωπικού διαφόρων ει-
δικοτήτων, σύμφωνα με τις εκάστοτε εμφανιζόμενες 
ανάγκες, για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων περι-
οδικών ή πρόσκαιρων αναγκών (με σύμβαση διάρκειας 
έως οκτώ μήνες, άρθ. 205 του ν. 3584/2007).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Καβάλα, 15 Φεβρουαρίου 2017 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ

    Αριθμ. 20811 (4)
Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων του Διοι-

κητή ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙ-

ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ στους Υποδιοικητές.

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ 
ΠΑΡΟΧΩΝ (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 35-48 του ΙΑ΄ κεφαλαίου 

του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012) «Νόμος αρμοδιότη-
τας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του 
νόμου «“Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτι-
κής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρη-
ματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου 
του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δη-
μοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας 
της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μεί-
ωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής 
οικονομίας” και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, μετά τις 
τροποποιήσεις που επέφεραν και τα άρθρα 74-84 και 90 
του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α΄ 85).

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 80 του 
ν. 4387/2016 «Διοίκηση του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.» (ΦΕΚ Α΄ 85), 
σύμφωνα με την οποία «... Ο Διοικητής του ΕΤΕΑΕΠ με 
απόφαση του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως καθορίζει τις αρμοδιότητες των Υποδι-
οικητών ...».

3. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 81 του ν. 4387/ 
2016 «Ο Διοικητής και οι Υποδιοικητές του ΕΤΕΑ, παρα-
μένουν μέχρι τη λήξη της θητείας τους, ως Διοικητής και 
Υποδιοικητές του ΕΤΕΑΕΠ ...».

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2690/ 
1999 (ΦΕΚ 45/τ. Α΄/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Δι-
οικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

5. Την υπ’ αριθ. Φ.21250/οικ.15420/4626/09-04-2015 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Διορι-
σμός Διοικητή του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφά-
λισης (ΕΤΕΑ)» (ΦΕΚ 265/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./21-04-2015), με την 
οποία διορίζεται ως Διοικητής του ΕΤΕΑ ο Αθανάσιος 
Καπότας, με τριετή θητεία.

6. Την υπ’ αριθ. Φ.21250/οικ.19009/5272/06-05-2015 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Δι-
ορισμός Υποδιοικητή του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής 
Ασφάλισης (ΕΤΕΑ)» (ΦΕΚ 324/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./11-05-2015), 
με την οποία διορίζεται ως Υποδιοικητής του ΕΤΕΑ ο 
Μάρκος Μπασιούκας, με τριετή θητεία.

7. Την υπ’ αριθ. Φ.21250/οικ.18981/5263/06-05-2015 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Δι-
ορισμός Υποδιοικητή του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής 
Ασφάλισης (ΕΤΕΑ)» (ΦΕΚ 324/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./11-05-2015), 
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με την οποία διορίζεται ως Υποδιοικητής του ΕΤΕΑ ο 
Δημήτριος Κυριακόπουλος, με τριετή θητεία.

8. Την αρ. Φ.21250/οικ.8290/945/27-03/2013 (ΦΕΚ 861/
10-4-2013) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοιν. 
Ασφάλισης και Πρόνοιας «Αρμοδιότητες Προέδρου 
Του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑ».

9. Την αρ. Δ9/58093/15421/28-12-2016 (ΦΕΚ 729/ 
30/12/2016 τ. ΥΟΔΔ) απόφαση του Υφυπουργού Εργα-
σίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ορι-
σμός Προέδρου, Κυβερνητικού Επιτρόπου και Μελών 
στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΕΑΕΠ».

10. Την αναγκαιότητα μεταβίβασης άσκησης αρμοδιο-
τήτων του Διοικητή του ΕΤΕΑΕΠ, στους Υποδιοικητές για 
την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Φορέα.

11. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΕΤΕ-
ΑΕΠ, αποφασίζουμε:

Μεταβιβάζουμε την άσκηση των παρακάτω αρμοδι-
οτήτων ως εξής:

Ι. Στον Υποδιοικητή Μάρκο Μπασιούκα για:
α) Θέματα της Γεν. Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης 

και Εφάπαξ Παροχών: 
1. Της Α΄ Δ/νσης Επικ. Ασφάλισης
2. Της Β΄ Δ/νσης Επικ. Ασφάλισης και
3. Της Ε΄ Δ/νσης Επικ. Ασφάλισης
4. Της Α΄ Δ/νσης Εφάπαξ Παροχών και
5. Της Γ΄ Δ/νσης Εφάπαξ Παροχών.
β) Τη δυνατότητα υποβολής ερωτημάτων στο Αυτο-

τελές Τμήμα Νομικών Υποθέσεων για θέματα των παρα-
πάνω Διευθύνσεων.

II. Στον Υποδιοικητή Δημήτριο Κυριακόπουλο για:
α) Θέματα της Γεν. Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης 

και Εφάπαξ Παροχών: 
1. Της Γ΄ Δ/νσης Επικ. Ασφάλισης
2. Της Δ΄ Δ/νσης Επικ. Ασφάλισης και
3. Της ΣΤ΄ Δ/νσης Επικ. Ασφάλισης
4. Της Ζ΄ Δ/νσης Επικ. Ασφάλισης
5. Της Β΄ Δ/νσης Εφάπαξ Παροχών και
6. Της Δ΄ Δ/νσης Εφάπαξ Παροχών.
β) Τη δυνατότητα υποβολής ερωτημάτων στο Αυτο-

τελές Τμήμα Νομικών Υποθέσεων για θέματα των παρα-
πάνω Διευθύνσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2017 

Ο Διοικητής

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΠΟΤΑΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 11 (5)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης για υπαλ-

λήλους του Ε.Ο.Τ.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
TOY ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
(Συνεδρίαση: 2η) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του α.ν. 1565/1950 (ΦΕΚ 255Α΄), περί 

συστάσεως Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, όπως 
κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον 
ν. 1624/1951 (ΦΕΚ 7Α΄) όπως αυτός τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήμερα και του ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118Α΄) «Ρυθμί-
σεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 343/2001 (ΦΕΚ 231Α΄) «Οργα-
νισμός Διάρθρωσης Υπηρεσιών του Ελληνικού Οργανι-
σμού Τουρισμού».

3. Το Ν. 4049/2012 (ΦΕΚ 35Α΄) «Αντιμετώπιση της βίας 
στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων 
αγώνων και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα τις διατά-
ξεις των αρθρ. 26-32, 48 εδάφ. α΄ και β΄ και 54 περ. γ΄ 
αυτού, σύμφωνα με τις οποίες επαναφέρονται σε ισχύ 
και τροποποιούνται τα αρθρ. 23-32 του π.δ. 343/2001 
ενώ ταυτόχρονα καταργείται το προηγούμενο νομικό 
πλαίσιο για τη λειτουργία και στελέχωση των Γραφείων 
Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού.

4. Τις διατάξεις του αρθρ. 15 του ν. 4179/2013 (ΦΕΚ 
175Α΄) «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθρωση του 
Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις».

5. Το ν. 3270/2004 (ΦΕΚ 187Α΄) «Αρμοδιότητες του 
Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρι-
σμού» και ειδικότερα τις διατάξεις του αρθρ. 4 και τις 
διατάξεις του αρθρ. 37 του ν. 3756/2009 (ΦΕΚ 53Α΄) «Ρυθ-
μίσεις για τα Όργανα Διοίκησης του Ε.Ο.Τ.».

6. Τις διατάξεις των αρθρ. 6, 7 και 8 του ν. 3878/2010 
(ΦΕΚ 161Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού 
και Τουρισμού».

7. Τις διατάξεις του π.δ. 343/2001 (ΦΕΚ 231Α΄) «Οργα-
νισμός Διάρθρωσης Υπηρεσιών του Ελληνικού Οργανι-
σμού Τουρισμού».

8. Το αρθρ. 2 του π.δ. υπ’ αριθμ. 123/2016 (ΦΕΚ 
208/τ. Α΄/04.11.2016) με τις διατάξεις του οποίου ανα-
συστάθηκε το Υπουργείο Τουρισμού.

9. Τα π.δ. 124/2016 (ΦΕΚ 209Α΄) και 125/2016 (ΦΕΚ 
210Α΄) περί αποδοχής παραίτησης Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών καθώς και διορισμού 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών, 
αντίστοιχα.

10. Την υπ’ αριθμ. 22857/06.11.2015 (ΦΕΚ 793/
ΥΟΔΔ/06.11.2015) απόφαση του Υπουργού και της 
Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού «Διορισμός Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ.».

11. Την υπ’ αριθμ. 6196/27.03.2015 (ΦΕΚ 210/ΥΟΔΔ/ 
01.04.2015) απόφαση του Υπουργού και της Αναπληρώ-
τριας Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
περί διορισμού Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου Ε.Ο.Τ.

12. Την υπ’ αριθμ. 25222/07.12.2015 (ΦΕΚ 895/
ΥΟΔΔ/07.12.2015) τροποποιητική απόφαση του Υπουρ-
γού και της Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού περί Διορισμού Προέδρου, 
Αντιπροέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
Ε.Ο.Τ, και την διόρθωση αυτής (ΦΕΚ 896 ΥΟΔΔ), όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 8110/25.04.2016 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 228 ΥΟΔΔ).

13. Την υπ’ αριθμ. 23602/09.12.2016 (ΦΕΚ 688/
ΥΟΔΔ/15.12.2016) απόφαση της Υπουργού Τουρισμού 
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περί Αποδοχής παραίτησης και αντικατάστασης μέλους 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Τ.

14. Την υπ’ αριθμ. 45/27.11.2015 (ΦΕΚ 2587/τ.  Β΄/ 
01.12.2015) απόφαση Δ.Σ. Ε.Ο.Τ. «Μεταβίβαση αρμοδι-
οτήτων στον Γενικό Γραμματέα Ε.Ο.Τ.».

15. Την υπ’ αριθμ. 198/10.01.2017 Απόφαση του Γεν. 
Γραμματέα Ε.Ο.Τ. (ΦΕΚ 166/τ. Β΄/26.01.2017) «Ορισμός 
αναπληρώτριας του Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού 
Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.)».

16. Το άρθρο 12 «Κέντρα διακοπών αλλοδαπών - 
Γραφεία Πληροφοριών Ε.Ο.Τ.» του ν. 2941/2001 (ΦΕΚ 
201/τ. Α΄/12.09.2001) «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης 
εταιρειών, αδειοδότησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργει-
ας, ρύθμιση θεμάτων της Α.Ε. “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ” 
και άλλες διατάξεις».

17. Το αρθρ. 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.  Α΄/ 
16.12.2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δα-
νείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» καθώς και 
την υπ’ αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 (ΑΔΑ: ΨΑΕΦΗ-
Π07) εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

18. Την υπ’ αριθμ. 2/1757/0026/10.01.2017 (ΦΕΚ 
17/τ. Β΄/12.01.2017) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Οικονομικών περί καθορισμού δικαιολογητικών για 
την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, 
Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασία.

19. Την υπ’ αριθμ. 24976/30.12.2016 (ΑΔΑ: 71ΗΧ-
465ΧΘΟ-9Υ1) απόφαση της Υπουργού Τουρισμού 
«Έγκριση του Τακτικού προϋπολογισμού Εσόδων -Εξό-
δων και Π.Δ.Ε. Εθνικών Πόρων του Ελληνικού Οργανι-
σμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) Ν.Π.Δ.Δ., οικ. Έτους 2017».

20. Την υπ’ αριθμ. 1597/27.01.2017 (ΑΔΑ: 7ΝΛ1465ΧΘΟ-
2ΜΘ) περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 1/Συν. 1η/24.01.2017 
απόφασης Δ.Σ. Ε.Ο.Τ. που αφορά την δαπάνη για την κά-
λυψη των αποδοχών προσωπικού Ε.Ο.Τ. οικ. έτους 2017.

21. Την υπ’ αριθμ. 1205/27.01.2017 (ΑΔΑ: 66Ψ6469ΗΙΖ-
ΖΜΑ) απόφαση δέσμευσης πίστωσης για την πληρωμή 
των αποδοχών του Ε.Ο.Τ. για το έτος 2017, στον συνημ-
μένο πίνακα της οποίας συμπεριλαμβάνονται και οι ΚΑΕ 
0261.00 (Αποζημίωση για απογευματινή εργασία) και 
0263.00 (Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες 
και νυχτερινές ώρες).

22. Την με αριθμ. πρωτ. 11/14.2.2017 εισήγηση του 
Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ., η οποία προσαρτάται στην 

παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής και τη 
συζήτηση που ακολούθησε, αποφασίζει:

Και εγκρίνει για το Α΄ εξάμηνο του έτους 2017:
Α. Την απογευματινή υπερωριακή απασχόληση έως 

είκοσι (20) ώρες ανά μήνα και ανά υπάλληλο, για διακό-
σιους πενήντα οκτώ (258) υπαλλήλους, εκατόν σαρά-
ντα έξι [146] μονίμους και εκατόν δώδεκα [112] ΙΔ.ΑΧ, 
συμπεριλαμβανομένων των αποσπασμένων στον Ορ-
γανισμό, που απασχολούνται στις οργανικές μονάδες 
του Ε.Ο.Τ. Η απογευματινή υπερωριακή απασχόληση 
πραγματοποιείται στην Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. 
α) Στα Γραφεία του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα 
β) στις Διευθύνσεις Διοικητικού, Έρευνας Αγοράς και 
Διαφήμισης, Οικονομικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών 
Εξωτερικού γ) στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου και στα 
Γραφεία Πληροφοριών που λειτουργούν στην Ακρόπολη 
και στο αεροδρόμιο «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και μέχρι 
εξαντλήσεως της συνολικής προβλεπόμενης δαπάνης, η 
οποία θα ανέλθει κατ' ανώτατο όριο στο ποσό των εκα-
τόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000,00 €) και θα βαρύνει 
τον ΚΑΕ 0261.00 «Αποζημίωση για απογευματινή εργα-
σία» του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Τ. για το έτος 2017.

Β. Την υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ή κατά 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες έως 16 ώρες ανά 
μήνα και ανά υπάλληλο - πέραν των προαναφερόμενων 
είκοσι (20) ωρών απογευματινής υπερωριακής απασχό-
λησης - και μέχρι του αριθμού των δεκατριών(13) μονί-
μων, ΙΔ.Α.Χ. και αποσπασμένων υπαλλήλων, οι οποίοι 
απασχολούνται στα Γραφεία Πληροφοριών της Ακρό-
πολης και του αεροδρομίου Αθηνών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕ-
ΝΙΖΕΛΟΣ» και μέχρι εξαντλήσεως της προβλεπόμενης 
δαπάνης, η οποία θα ανέλθει κατ’ ανώτατο όριο στις 
τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000,00 €) και θα βαρύνει τον 
ΚΑΕ 0263.00 «Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες 
ημέρες και νυχτερινές ώρες» του προϋπολογισμού του 
EOT, οικονομικού έτους 2017.

Γ. Την εξουσιοδότηση προς τον Γενικό Γραμματέα του 
EOT για τη ρύθμιση όλων των διαδικαστικών λεπτομε-
ρειών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2017 

Η Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΟΥ  
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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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