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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων
της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών.

2

Διαχειριστικά μέτρα για την αλιεία του είδους συμιακό γαριδάκι (Plesionika narval).

3

Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών στον υπαίτιο ZAIGHAM (επ.) ABBAJ (ον.)
του Ishaq.

4

Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών
κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων
στον Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής
και Παιδείας (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) του Δήμου Χανίων.

5

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης έτους 2019
(έως και 15-12-2019) για το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς και Κυπαρισσιακού κόλπου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/26031/0004
(1)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων
της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/
Α΄/8-22.4.2005).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015
(ΦΕΚ 176/Α΄/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες
επείγουσες διατάξεις της εφαρμογής της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 181).
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4. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/τ.Α΄/23-9-2015).
5. Την με αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο της
Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής.
6. Το γεγονός ότι παρίσταται ανάγκη παροχής εργασίας πέρα από το κανονικό ωράριο, υπαλλήλων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών,
προκειμένου η Υπηρεσία να αντιμετωπίσει έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες.
7. Το με ΜΕΕ 0008217ΕΞ2018/05-12-2018 έγγραφο της
Μονάδας Εσωτερικού ελέγχου.
8. Την 17277Ε=2019 απόφαση δέσμευσης πίστωσης
της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: ΨΠ1ΙΗ-6Λ7).
11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
συνολική δαπάνη δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€)
περίπου η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες
πιστώσεις Ειδικού Φορέα 1023-501-0000000 και λογαριασμού 2120201001 του Υπουργείου Οικονομικών
οικονομικού έτους 2019, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας για είκοσι (20) υπαλλήλους της Μονάδας
Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών, για
το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσης
σε ΦΕΚ και έως 30-06-2019, για μέχρι 120 ώρες συνολικά
ο καθένας.
Οι ανωτέρω υπάλληλοι δικαιούνται υπερωριακής αποζημίωσης, μόνο στην περίπτωση που δεν είναι δικαιούχοι άλλης υπερωριακής αποζημίωσης από οποιονδήποτε
φορέα για το ίδιο χρονικό διάστημα.
Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία η οποία θα πραγματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες, μπορούν να μετέχουν και περισσότεροι καθώς και αποσπασμένοι υπάλληλοι εντός του ανωτέρω συνολικού αριθμού ωρών, που
εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση. Η κατανομή των
ωρών, η συγκρότηση του συνεργείου και η περιγραφή
των συγκεκριμένων εργασιών που θα πραγματοποιηθούν θα γίνει με ευθύνη του Προϊσταμένου της Μονάδας. Η απόφαση αυτή θα κοινοποιηθεί στην Αυτοτελή
Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης και
στο Γραφείο του Υπουργού Οικονομικών.
Με την ολοκλήρωση της υπερωριακής εργασίας, η
εκτέλεση των προαναφερόμενων εργασιών και η παρά-
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δοση του έργου θα βεβαιωθεί εγγράφως στη Διεύθυνση
Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης με ευθύνη του
προϊσταμένου της Μονάδας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Μαρτίου 2019
Ο Υπουργός
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
Ι

Αριθμ. 1177/57236
(2)
Διαχειριστικά μέτρα για την αλιεία του είδους συμιακό γαριδάκι (Plesionika narval).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 2 παρ. 1 και 3 παρ. 1 περ. δ', της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β) Του άρθρου 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1380/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
11ης Δεκεμβρίου 2013, «σχετικά με την κοινή Αλιευτική
Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθμ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθμ. 1224/2009 και την
κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθμ.
2371/2002 και (ΕΚ) αριθμ. 639/2004 και της απόφασης
2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου» (EEL 354, 28.12.2013, σ. 22).
γ) Της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν.δ. 420/1970 «Αλιευτικός Κώδιξ» (Α΄27), όπως οι διατάξεις αυτές αντικαταστάθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 1740/1987 (Α΄221).
δ) Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρνηση (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α΄98).
ε) Του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄138), όπως
ισχύει.
στ) Του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄160).
ζ) Της 2/22-09-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού
«Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β΄2076).
η) Της αριθμ. 2429/119958/6-9-2018 απόφασης του
Πρωθυπουργού και Υπουργού ΑΑΤ «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό ΑΑΤ Ολυμπία Τελιγιορίδου) (Β΄3901).
θ) Του β.δ. 666/1966 «Περί αδειών αλιευτικών σκαφών», όπως ισχύει.
ι) Του π.δ. 157/2004 «Αλιεία με ιχθυοπαγίδες» (Α΄126).
ια) Των άρθρων 11, 12, 13, 14 του ν.δ. 420/1970 «Αλιευτικός Κώδιξ» (Α΄27), όπως το άρθρο 11 αντικαταστάθηκε
με την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2040/1992 «Ρύθμιση
θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις»
(Α΄70), και των άρθρων 48 και 49 του ν. 2538/1997 (Α΄242)
«Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά
φάρμακα και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις» σχετικά
με το εθνικό κυρωτικό σύστημα τομέα αλιείας.
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ιβ) Της αριθμ. 3866/78486/14-7-2015 απόφασης «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των ενωσιακών διατάξεων του συστήματος επιβολής μορίων για σοβαρές
παραβάσεις στον τομέα της αλιείας» (Β΄1587).
2. Τον κανονισμό (ΕΚ) 1224/2009 περί θέσπισης ενός
κοινοτικού συστήματος ελέγχου των αλιευτικών δραστηριοτήτων.
3. Τον κανονισμό (ΕΕ) 404/2011, για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του καν (ΕΚ) 1224/2009.
4. Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αλιείας, όπως διατυπώνεται στο 274/27.11.2018 (θέμα 3ο) πρακτικό του.
5. Την ανάγκη ορθολογικής εκμετάλλευσης του αποθέματος του είδους συμιακό γαριδάκι (Plesionika narval)
και διατήρησης του εντός ασφαλών βιολογικών ορίων.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής
1. Σκοπός της παρούσας διάταξης είναι η λήψη διαχειριστκών μέτρων σχετικά με την αλιεία του είδους συμιακό γαριδάκι (Plesionika narval), για την ορθολογική
εκμετάλλευση του αποθέματος και τη διατήρηση του
εντός ασφαλών βιολογικών ορίων, ενώ έχουν ληφθεί
υπόψη και κοινωνικο-οικονομικές παράμετροι.
2. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται
στο σύνολο της επικράτειας, στα σκάφη που δραστηριοποιούνται στην αλίευση του είδους συμιακό γαριδάκι
(Plesionika narval).
Άρθρο 2
Γενικές Διατάξεις
1. Η αλιεία του είδους συμιακό γαριδάκι (Plesionika
narval), ασκείται μόνο από επαγγελματίες αλιείς, πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών.
2. Για την άσκηση της δραστηριότητας, απαιτείται ο
εφοδιασμός του σκάφους με άδεια αλίευσης. Προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας αλίευσης είναι το σκάφος να
διαθέτει σε ισχύ αλιευτική άδεια με το εργαλείο κλωβός
(FPO), κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2, του άρθρου 1, του
β.δ. 666/1966 «Περί αδειών αλιευτικών σκαφών», όπως
ισχύει, να έχει εγκατεστημένο σύστημα παρακολούθησης σκαφών (VMS) και να τηρεί ηλεκτρονικό ημερολόγιο
αλιείας (ERS).
3. Για την έκδοση της άδειας αλίευσης, απαιτείται υποβολή αίτησης από τον/τους ενδιαφερόμενο/-ους αλιέα/-είς, προς την Υπηρεσία Αλιείας της Π.Ε. στην οποία
ανήκει το σκάφος και η οποία είναι αρμόδια για την έκδοσή της. Αντίγραφο της απόφασης κοινοποιείται στη
Διεύθυνση Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων,
της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Άρθρο 3
Επιτρεπόμενα αλιευτικά εργαλεία
1. Η αλιεία του είδους Plesionika narval πραγματοποιείται με παραλληλεπίπεδους κλωβούς (παγίδες) ή/και
σφαιροειδείς κλωβούς (κιούρτους).
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2. α) Οι χρησιμοποιούμενοι παραλληλεπίπεδοι κλωβοί
αποτελούνται από άκαμπτο μεταλλικό σκελετό με μήκος
και πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 80 cm και ύψος που
δεν υπερβαίνει τα 45cm, επενδυμένο με άκαμπτο δικτυωτό πλέγμα με μάτι τετράγωνο, διαστάσεων τουλάχιστον
12 χιλιοστών (12 mm) κατά πλευρά τετραγώνου. Το δικτυωτό πλέγμα πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένο
και τοποθετημένο, ώστε το μάτι να παραμένει ανοιχτό.
Φέρουν οπωσδήποτε δύο ανοίγματα: ένα στόμιο στο
πάνω μέρος, διαμέτρου τουλάχιστον 13 cm και ένα πορτάκι σε πλαϊνή πλευρά.
β) Οι χρησιμοποιούμενοι σφαιροειδείς κλωβοί (κιούρτοι) αποτελούνται από άκαμπτο μεταλλικό σκελετό με
διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 80 cm και ύψος που δεν
υπερβαίνει τα 45 cm, επενδυμένο με δικτυωτό πλέγμα με
μάτι τετράγωνο, διαστάσεων τουλάχιστον 12 χιλιοστών
(12 mm) κατά πλευρά τετραγώνου. Φέρουν οπωσδήποτε
δύο ανοίγματα: ένα στόμιο στο πάνω μέρος, διαμέτρου
τουλάχιστον 13 cm και ένα πορτάκι σε πλαϊνή πλευρά.
3. Ένα αλιευτικό σκάφος, κατά την έννοια του άρθρου
1 της παρούσας, που στοχεύει το είδος συμιακό γαριδάκι
Plesionika narval, μπορεί να φέρει και να χρησιμοποιεί
συνολικά έως 150 κλωβούς, με τα χαρακτηριστικά που
περιγράφονται στην παρ. 2, του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 4
Σήμανση των αλιευτικών εργαλείων
1. Τα περιγραφόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας αλιευτικά εργαλεία, ποντίζονται στη θάλασσα μεμονωμένα
ή σε σειρά και σημαίνονται σύμφωνα με τις προβλέψεις
των άρθρων 9 έως 12 του κανονισμού (ΕΕ) 404/2011.
2. Σε περίπτωση απώλειας εργαλείων ή μέρους αυτών, ο
πλοίαρχος του αλιευτικού σκάφους έχει την ευθύνη για την
άμεση ανάσυρσή τους. Στην περίπτωση που τα απωλεσθέντα εργαλεία δεν μπορούν να ανασυρθούν, ο πλοίαρχος
του σκάφους ενημερώνει άμεσα την οικεία Λιμενική Αρχή.
3. Με το τέλος της αλιευτικής περιόδου, τα εργαλεία
ανασύρονται από τον βυθό, στοιβάζονται και φυλάσσονται στην ξηρά.
Άρθρο 5
Επιτρεπόμενες περίοδοι και περιοχές αλιείας
Η αλιεία του είδους επιτρέπεται αποκλειστικά:
1. Από 1 Μαΐου έως 31 Αυγούστου.
2. Σε βάθη μεγαλύτερα των 40 m.
3. Εκτός ειδικά απαγορευμένων περιοχών αλιείας,
όπως καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές
και άλλες ειδικές διατάξεις.
Άρθρο 6
Υποβολή Δεδομένων
Οι αλιευθείσες ποσότητες του είδους και των παρεμπιπτόντων ειδών, καταχωρίζονται από τους επαγγελματίες
αλιείς στο ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας, σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στην 2287/40083/7-4-2015 απόφαση συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των ενωσιακών διατάξεων του κοινοτικού συστήματος ελέγχου
για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης και Καταγραφής
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Αλιευτικών Δραστηριοτήτων (Ο.Σ.Π.Α.) και για την υποβολή δεδομένων από τις επιχειρήσεις του τομέα αλιείας
(Β΄695). Επιπλέον υπάρχει υποχρέωση εγκατάστασης
και λειτουργίας συστήματος παρακολούθησης σκαφών
(VMS). Και στις δύο περιπτώσεις η παροχή στοιχείων
πραγματοποιείται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους ισχύος
της άδειας αλίευσης και για το σύνολο της αλιευτικής
δραστηριότητας.
Άρθρο 7
Κυρώσεις
Για τους παραβάτες της παρούσας, εφαρμόζονται
οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν.δ. 420/1970 (Α΄27),
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 3
του ν. 1740/1987 (Α΄221) και την παρ. 2 του άρθρου
9 του ν. 2040/1992 (Α΄70) και τροποποιήθηκε με την
παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2332/1995 (Α΄181) και της
3866/78486/14-7-2015 απόφασης «Συμπληρωματικά
μέτρα εφαρμογής των ενωσιακών διατάξεων του συστήματος επιβολής μορίων για σοβαρές παραβάσεις στον
τομέα της αλιείας» (Β΄1587).
Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης, αρχίζει την 1η Μαΐου
2019 και εφαρμόζεται για ένα έτος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Μαρτίου 2019
Ο Υπουργός

Η Υφυπουργός

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ

ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ
Ι

(3)
Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών στον υπαίτιο ZAIGHAM (επ.) ABBAJ (ον.)
του Ishaq.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Δυνάμει της 505/15/2019 καταλογιστικής πράξης του
Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών που εκδόθηκε
την 1213.2019, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
142 παρ. 2, 152 παρ. 1, 119Α παρ. 2 και 155 παρ. 2 εδ. ζ'
του ν. 2960/2001 «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», αφορά
λαθρεμπορία 130 πακέτων τσιγάρων, που διαπιστώθηκε
την 2714.2014 στο Μοσχάτο Αττικής (σχετ. η με αριθμ.
3008/14/1/28-4-2014 μηνυτήρια αναφορά του τμήματος
Ασφαλείας Μοσχάτου), και δημοσιεύεται σύμφωνα με το
άρθρο 152 παρ. 5 του ιδίου ως άνω νόμου:
1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συνολικό ποσό των τετρακοσίων εξήντα ενός ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (461,36 €), εκ των οποίων Εισαγωγικός
Δασμός 53,17 €, Φ.Π.Α. 93,59 € και Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 314,60 € (Πάγιος Ε.Φ.Κ 214,50 € + Αναλογικός
Ε.Φ.Κ. 100,10 €).
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2. Επιβλήθηκε στον υπαίτιο ZAIGHAM (επ.) ABBAJ (ον.)
του Ishaq και της Ruqia Bibi, γεν. το 1995 στο Πακιστάν,
πρώην κάτοικο Νίκαιας Αττικής, οδός Μερσίνης αριθμ.
58, και νυν αγνώστου διαμονής, για τον οποίο εκδόθηκε
το με αριθμ. 141101 Δελτίο Αιτήσαντος Άσυλο Αλλοδαπού, με Α.Φ.Μ. 165910950, πολλαπλό τέλος συνολικού
ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), ήτοι το
ελάχιστο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 150 παρ. 1
του ν. 2960/2001, το οποίο κατά την είσπραξη του υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%), σύμφωνα με τον Κώδικα
περί Τελών Χαρτοσήμου.
Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της
δημοσίευσής της στο Φ.Ε.Κ.
Ο Προϊστάμενος
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

Τεύχος B’ 1263/15.04.2019

έδρας οδοιπορικών εξόδων των υπηρετούντων υπαλλήλων, συνολικού ποσού 3.000,00 ευρώ, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ'
έτος ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στο Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής
και Παιδείας (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.), ως κατωτέρω:
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΚΛΑΔΟΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ
ΟΡΙΟ ΗΜΕΡΩΝ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

60

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

60

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

60

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

60

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

60

Ι

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Αριθμ. 3505
(4)
Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών
κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων
στον Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής
και Παιδείας (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) του Δήμου Χανίων.
Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. 1 του ν. 3852/2010,
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 136/2010, «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης».
3. Τις διατάξεις της υποπαρ. Δ9 του άρθρου 2 του
ν. 4336/2015, «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του
Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για
την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», όπως
ισχύουν.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015,
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», όπως το τελευταίο
προστέθηκε με το άρθρο 24 του ν. 4368/2016.
Την αριθμ. 14026/15-5-2017 απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/26-5-2017) περί διορισμού
της Κοζυράκη Μαρίας ως Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
5. Το αριθμ.1091/19-3-2019 έγγραφο του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας
(Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.), αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος.
6. Την αριθμ. 1089/19-3-2019 βεβαίωση του Προέδρου
του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και
Παιδείας (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.), με την οποία βεβαιώνεται ότι
στους Κ.Α. 10-6422 και 15-6422 του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2019 του ως άνω Ν.Π.Δ.Δ. υπάρχουν
εγγεγραμμένες πιστώσεις για την πληρωμή των εκτός

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΚΛΑΔΟΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ
ΗΜΕΡΩΝ

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

60

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

60

ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

60

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

60

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

60

ΠΕ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ

60

ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

60

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

60

ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ

60

ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ

60

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ

60

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΚΛΑΔΟΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ
ΗΜΕΡΩΝ

ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

60

ΤΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ)

60

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

60

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΗΠΙΟΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ

60

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

60

YE ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

60

Η απόφαση αυτή ισχύει για το έτος 2019.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 22 Μαρτίου 2019
Η Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ
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Αριθμ. 18/22-02-2019
(5)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης έτους 2019
(έως και 15-12-2019) για το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφυλιάς και Κυπαρισσιακού Κόλπου.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
Έχοντας υπόψη :
1. Την 2/840/0022 (ΦΕΚ 37 Β’/14-1-2013) κοινή υπουργική απόφαση.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015
(ΦΕΚ 176 Α΄).
3. Την 47421/15-11-2005 απόφαση του Υφυπουργού
ΠΕΧΩΔΕ «Έγκριση κανονισμού Λειτουργίας υπηρεσιών
και προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου
Υγροτόπων Κοτυχίου -Στροφυλιάς» (ΦΕΚ 1682/Β’/2005).
4. Τις διατάξεις του ν. 4519 (ΦΕΚ Α΄25/20-02-2018)
«Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και
άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 10.
5. Τις 150.1/2019 (ΑΔΑ: ΨΗΙΟ46Ψ844-ΒΝΘ), 150.14/2019
(ΑΔΑ: Ω9ΕΗ46Ψ844-ΕΞΨ) αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου.
6. Την 945/05-03-2019 (ΑΔΑ: 9ΡΤΚ46Ψ844-ΞΗΕ) απόφαση του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΝ
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«Έγκριση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» για το έτος 2019 και διάθεση πίστωσης
ποσού 7.479.111,60 € για την υλοποίησή του».
7. Την ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/97922/2559/31-12-2018 απόφαση του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄6064/31-12-2018) με την
οποία εγκρίνεται ο προϋπολογισμός του οικονομικού
έτους 2019 του ΦΟΡΕΑ, αποφασίζει:
1. Την καθιέρωση της λειτουργίας των υπηρεσιών του
Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς και
Κυπαρισσιακού Κόλπου, σε εικοσιτετράωρη βάση για
όλες τις ημέρες του μήνα για την ομαλή υλοποίηση των
δράσεων του Φορέα Διαχείρισης και την αντιμετώπιση
εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών σύμφωνα με τα διευρυμένα όρια της χωρικής του
αρμοδιότητας βάσει του ν. 4519/2018 για τους «Φορείς
Διαχείρισης ΠΠ και άλλες διατάξεις».
2. Την έγκριση του προγράμματος υπερωριακής απασχόλησης αυτό αναλύεται ακολούθως:
του προσωπικού του ΦΔ , όπως
I. Εγκρίνεται η καθιέρωση εργασίας με αποζημίωση
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας,
για τους υπαλλήλους του ΦΔ που ανήκουν στα ακόλουθα
τμήματα για το έτος 2019 (έως και 15/12/2019):

Α/Α

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Αριθμός
Υπαλλήλων

Προς συμπλήρωση της
υποχρεωτικής εβδομαδιαίας
εργασίας

ΤΜΗΜΑ 1

ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΥΣΗΣ, ΦΥΛΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

5

736 ανθρωποώρες

ΤΜΗΜΑ 2

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1

56 ανθρωποώρες

ΤΜΗΜΑ 3

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

3

ΣΥΝΟΛΟ

240 ανθρωποώρες
1032 ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ

Ειδικότερα,
- Για το ΤΜΗΜΑ 1, η φύλαξη έχει κυρίως προληπτικό και αποτρεπτικό χαρακτήρα και σε δεύτερο βαθμό κατασταλτικό.
Πρόθεση του ΦΔ είναι να επιδεικνύει καθημερινά (εργάσιμες, αργίες κ.λπ.) με την παρουσία του στο πεδίο, ότι υπάρχει συστηματική φύλαξη ώστε να αποτρέπονται παράνομες δραστηριότητες στην περιοχή. Το εν λόγω προσωπικό,
σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο φύλαξής του ΦΔ, εργάζεται επί 360 ημέρες το χρόνο και όταν οι περιστάσεις το
απαιτούν ακόμα και νύχτα (π.χ. αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιών), κάτω από δύσκολες κλιματικές συνθήκες αντιμετωπίζοντας αυξημένους κινδύνους. Παράλληλα, η πλειονότητα των παράνομων δραστηριοτήτων (λαθροθηρία, λαθραλιεία,
λαθροϋλοτομία, ρίψη μπαζών, κ.α.) διενεργείται τις νυχτερινές ώρες ή τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες. Επίσης, όταν
ο δείκτης επικινδυνότητας του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη περιοχή ευθύνης του ΦΔ, κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου είναι 4 και
άνω, οι φύλακες εκτελούν νυχτερινή περιπολία με βάση εγκεκριμένο σχέδιο φύλαξης.
Συγκεκριμένα υπολογίζονται για το διάστημα έως και 15/12/2019: 4 κατά μέσο περιπολίες τις Κυριακές το μήνα
8 ώρες επί 2 άτομα (41 Κυριακές) = 656 ανθρωποώρες 1 περιπολία τις εξαιρέσιμες ημέρες (5 αργίες) σε κάθε περιπολία επί 8 ώρες επί 2 άτομα = 80 ανθρωποώρες.
Σύνολο = 736 ανθρωποώρες
- Για το ΤΜΗΜΑ 2, κύριος ρόλος του Κέντρου Πληροφόρησης είναι να λειτουργεί σαν κεντρικό σημείο αναφοράς
για την ανάδειξη του Εθνικού Πάρκου σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο με την προσέλκυση επισκεπτών. Μέσα
από την παροχή πληροφοριών για τα οικολογικά στοιχεία της περιοχής στοχεύει στην κατανόηση της αλληλεξάρτησης ανθρώπου και φυσικού περιβάλλοντος και κατ’ επέκταση, στην αναγνώριση της κοινωνικής και οικονομικής
σημασίας της περιοχής. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, πραγματοποιούνται ξεναγήσεις κατά τις Κυριακές,
εξαιρέσιμες ημέρες τις αργίες σε οργανωμένες ομάδες όλων των ηλικιών αλλά και σε μεμονωμένους επισκέπτες
στο χώρο του Κέντρου Πληροφόρησης.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

15324

Τεύχος B’ 1263/15.04.2019

Συγκεκριμένα υπολογίζονται για το διάστημα έως και 15/12/2019: 7 ξεναγήσεις για το διάστημα 01/03/2019 έως
και 15/12/2019 (Κυριακές, εξαιρέσιμες ημέρες) επί 8 ώρες για ένα άτομο = 56 ανθρωποώρες.
Σύνολο = 56 ανθρωποώρες
- Για το ΤΜΗΜΑ 3, το επιστημονικό προσωπικό του ΦΔ (αποτελούμενο από 3 άτομα) εκπονεί πρόγραμμα παρακολούθησης της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ,
των ειδών χλωρίδας και πανίδας των Παραρτημάτων ΙΙ, ΙV, και V της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ καθώς και των ειδών της
Οδηγίας 2009/147/ΕΕ, απαιτεί συνεχόμενες ημέρες παρουσίας του στο πεδίο με απασχόληση νυχτερινές και πρώτες
πρωινές ώρες, εκτός ωραρίου εργασίας, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.
Συγκεκριμένα υπολογίζονται για το διάστημα έως και 15/12/2019: 10 παρακολουθήσεις πεδίου (Κυριακές, εξαιρέσιμες ημέρες) επί 8 ώρες επί 3 άτομα = 240 ανθρωποώρες.
Σύνολο = 240 ανθρωποώρες
II. Εγκρίνεται η καθιέρωση με αποζημίωση εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου για τους υπαλλήλους του ΦΔ που ανήκουν στα ακόλουθα τμήματα για το 15/12/2019 :
Α/Α

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Αριθμός
Υπαλλήλων

Καθ’ υπέρβαση της
υποχρεωτικής εβδομαδιαίας
εργασίας

ΤΜΗΜΑ 3

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

3

300 ανθρωποώρες

ΤΜΗΜΑ 4

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2

120 ανθρωποώρες

ΣΥΝΟΛΟ

420 ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ

Ειδικότερα,
- Για το ΤΜΗΜΑ 3, το επιστημονικό προσωπικό του ΦΔ (αποτελούμενο από 3 άτομα) εκπονεί πρόγραμμα παρακολούθησης της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ,
των ειδών χλωρίδας και πανίδας των Παραρτημάτων ΙΙ, ΙV, και V της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ καθώς και των ειδών της
Οδηγίας 2009/147/ΕΕ, απαιτεί συνεχόμενες ημέρες παρουσίας του στο πεδίο με απασχόληση νυχτερινές, πρώτες
πρωινές ώρες και απογευματινές ώρες καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας.
Συγκεκριμένα υπολογίζεται για το διάστημα έως και 15/12/2019: πραγματοποίηση υπερωριακής εργασίας καθ’
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου 10 ώρες ανά μήνα επί 10 μήνες επί 3 άτομα = 300 ανθρωποώρες.
Σύνολο = 300 ανθρωποώρες
- Για το ΤΜΗΜΑ 4, που φέρει τις αρμοδιότητες: της οικονομικής διαχείρισης, της τήρησης του λογιστικού σχεδίου,
της διενέργειας διαγωνισμών, της ανάθεσης των συμβάσεων υπηρεσιών και προμηθειών καθώς και της διαχείρισης
εγγράφων, αρχείων και της αλληλογραφίας του ΦΔ, απαιτείται η απασχόληση του προσωπικού (αποτελούμενο από
2 άτομα) καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας.
Συγκεκριμένα, υπολογίζεται για το διάστημα έως και 15/12/2019: Πραγματοποίηση υπερωριακής εργασίας καθ’
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου 10 ώρες ανά μήνα επί 6 μήνες επί 2 άτομα = 120 ανθρωποώρες.
Σύνολο = 120 ανθρωποώρες
III. Εγκρίνεται για το έτος 2019 (έως και 15/12/2019) η κατανομή 1408 ωρών υπερωριακής απασχόλησης για τους
υπαλλήλους του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφυλιάς και Κυπαρισσιακού Κόλπου, σύμφωνα με
τον ακόλουθο πίνακα :
Προς συμπλήρωση
της υποχρεωτικής
εβδομαδιαίας εργασίας

Καθ’ υπέρβαση
της υποχρεωτικής
εβδομαδιαίας
εργασίας

Α/Α

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Αριθμός
Υπαλλήλων

ΤΜΗΜΑ 1

ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΥΣΗΣ, ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

5

736 ανθρωποώρες

-

ΤΜΗΜΑ 2

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1

56 ανθρωποώρες

-

ΤΜΗΜΑ 3

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

3

240 ανθρωποώρες

300 ανθρωποώρες

ΤΜΗΜΑ 4

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2

-

120 ανθρωποώρες

1032 ανθρωποώρες

420 ανθρωποώρες

ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

1452 ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ
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Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους μέχρι 9.000,00€, η οποία έχει προβλεφθεί
στις εγκεκριμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του ΦΟΡΕΑ για το έτος 2019 (ΚΩΔ. 60.00 Αμοιβές έμμισθου
προσωπικού).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Λάππα, 1 Μαρτίου 2019
Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής 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)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

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)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

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

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

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

*02012631504190008*

