
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλή-
λων του Δήμου Λεβαδέων, για δράσεις πολιτικής 
προστασίας για το Α ’ Εξάμηνο 2019.

2 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης μονίμων 
υπαλλήλων (Ληξίαρχοι-Πρακτικογράφοι - Υπάλ-
ληλοι που ασχολούνται με τη γραμματειακή υπο-
στήριξη ΝΠΔΔ του Δήμου Ζαχάρως των τεχνικών 
Υπηρεσιών, και οικονομικών Υπηρεσιών) για το Α’ 
Εξάμηνο του έτους 2019.

3 Έγκριση εφημεριών έτους 2019 για τους ιατρούς 
τριετούς θητείας και τους ιατρούς ιδιωτικού δικαί-
ου του Αιγινητείου Νοσοκομείου.

4 Αύξηση εισιτηρίου Μουσείου Ακρόπολης (τροπο-
ποίηση απόφασης του Δ.Σ. του Μουσείου Ακρό-
πολης υπ’ αριθμ. 8462/17.11.2016, ΦΕΚ Β’ 4048/ 
16.12.2016).

5 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης εργαζομέ-
νων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Απο-
χέτευσης Λαμίας, έτους 2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. απόφ. 91 (1)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλή-

λων του Δήμου Λεβαδέων, για δράσεις πολιτικής 

προστασίας για το Α ' Εξάμηνο 2019 .

 Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 

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

ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 του ν. 3584/2007 

(ΦΕΚ 143 Α’).
3. Τις διατάξεις της παρ. 1 περ. γ του άρθρου 7 του 

ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α’), βάσει των οποίων στο πεδίο 

εφαρμογής των άρθρων του Κεφαλαίου Β του ανωτέ-
ρω νόμου εντάσσονται οι ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ υπάλληλοι ΟΤΑ 
Α΄Βαθμού.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176 Α΄) όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 2
του άρθρου 102 του ν. 4461/2017 (Α΄38), με τις οποίες 
καθορίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις έγκρισης 
της καθιέρωσης εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεω-
τικού ωραρίου του προσωπικού ΟΤΑ καθώς και το ύψος 
αμοιβής αυτής.

5. Την αριθ. 2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών (ΓΛΚ).

6. Την αριθ. 3752/2018 (ΑΔΑ ΩΞΧΦ465ΧΘ7-ΣΚΗ)) Εγκύ-
κλιο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για 
την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών.

7. Την αριθ. 9532/24.12.2018 Εγκύκλιο της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ 78Υ146ΜΚ6Π-
ΒΓ2) «Σχεδιασμός και δράσεις πολιτικής προστασίας για 
την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό.

8. Την αριθ. 9354/18.12.2018 (ΑΔΑ ΨΕΓΥ46ΜΚ6Π-ΕΙΖ) 
Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας 
« Σχεδιασμός και δράσεις πολιτικής προστασίας για την 
αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρι-
κών φαινομένων».

9. Το από Απρίλιο 2018 (αρ. πρωτ. 8799/20.4.2018) 
Μνημόνιο Ενεργειών και Δράσεων για την αντιμετώπιση 
κινδύνων από πυρκαγιές (ΑΔΑ: ΩΦΗΙΩΛΗ-ΩΓΤ).

10. Το από Νοέμβριο 2018 Μνημόνιο Ενεργειών και 
Δράσεων για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώ-
σεις και παγετό Δήμου Λεβαδέων (ΑΔΑ 6ΝΔ5ΩΛΗ-ΟΦΣ)).

11. Το από Νοέμβριο 2018 Μνημόνιο Ενεργειών και 
Δράσεων για την αντιμετώπιση κινδύνων από εκδήλωση 
πλημμυρικών φαινομένων στο Δήμο Λεβαδέων (ΩΩΚ-
ΖΩΛΗ-40Σ).

12. Την με αριθ. 30354/4.12.2018 Τεχνική έκθεση της 
Δ/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου.

13. Ότι η απαιτούμενη δαπάνη που θα προκύψει από 
την ως άνω υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων του 
Δήμου Λεβαδέων διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων για 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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δράσεις πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με την αριθ. 32131/27.12.2018 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας, θα 
βαρύνει τους κωδικούς αριθμούς του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019:

- Κ.Α. 20/6012.001(Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μόνιμων υπαλλήλων) με εγγεγραμμένη πίστωση 19.000,00 
ευρώ.

- Κ.Α. 20/6022.001 (Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων ΙΔΑΧ) με εγγεγραμμένη πίστωση 4.500,00 ευρώ
- Κ.Α. 20/6051.006 (Εργοδ.Εισφορές ΚΥΤ μόνιμων υπαλλήλων) με εγγεγραμμένη πίστωση 1.380,00 ευρώ.
- Κ.Α. 20/6052.001 (Εργοδ. Εισφορές ΙΚΑ (ΕΦΚΑ) υπαλλήλων ΙΔΑΧ) με εγγεγραμμένη πίστωση 23.975,00 ευρώ.
- Κ.Α. 30/6012.001 (Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων Τεχνικής Υπηρεσίας) με εγγεγραμ-

μένη πίστωση 850,00 ευρώ.
- Κ.Α. 30/6051.001 (Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ μονίμων υπαλλήλων Τεχνικής Υπηρεσίας) με εγγεγραμμένη 

πίστωση 21.698,00 ευρώ.
- Κ.Α. 35/6012.001 (Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπηρεσίας πρασίνου) με εγγεγραμμένη πίστωση 1.200,00 

ευρώ.
- Κ.Α. 35/6051.002 (Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ μονίμων υπαλλήλων υπηρεσίας πρασίνου) με εγγεγραμμένη 

πίστωση 5.338,00 ευρώ
14. Τον Ο.Ε.Υ του Δήμου Λεβαδέων (ΦΕΚ 3212/Β’/ 30.12.2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 

(2209/τ.Β’/13.6.2018).
15. Το γεγονός ότι η αντιμετώπιση των ειδικών εκτάκτων και εξαιρετικών αναγκών που προκύπτουν από την εκ-

δήλωση έντονων καιρικών φαινομένων πλημμυρών,θεομηνιών, πυρκαγιών χιονοπτώσεων, παγετού στη διοικητική 
περιφέρεια του Δήμου Λεβαδέων καθώς και η διαχείριση των συνεπειών αυτών και η αποκατάσταση των βλαβών 
σε υποδομές του Δήμου την το χρονικό διάστημα εντός του Α΄Εξαμήνου 2019 δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί και 
να αντιμετωπιστεί στο κανονικό ωράριο των υπαλλήλων του Δήμου Λεβαδέων.

Μετά την ανωτέρω διαπίστωση των συγκεκριμένων αναγκών, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία για τριάντα εννέα (39) υπαλλήλους του Δήμου Λεβαδέων των παρακάτω 

κλάδων και ειδικοτήτων καθ΄ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου,για την αντιμετώπιση των ειδικών έκτακτων 
αναγκών για τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων κατά τη χειμερινή και 
θερινή περίοδο, στην διοικητική περιφέρεια του Δήμου Λεβαδέων, το χρονικό διάστημα εντός του Α΄ εξαμήνου 
2019, ήτοι:

Υπερωριακή Απογευματινή Απασχόληση έως την 22η ώρα

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Α/Α ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

1 ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Δ. 1 80
2 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Δ.Δ. 5 500
3 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Ι.Δ.Α.Χ. 3 300
4 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Δ.Δ. 4 480
5 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Δ. 10 800
6 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Δ.Δ. 1 100
7 ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Δ. 1 100
8 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Δ.Δ. 1 80
9 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ Δ.Δ. 1 30

10 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Δ.Δ. 1 80
11 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Δ.Δ. 1 80

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 29

Υπερωριακή Απογευματινή Απασχόληση έως την 22η ώρα

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α/Α ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

1 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Δ.Δ. 2 200
3 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Δ.Δ. 3 360
4 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ Δ.Δ. 1 120
5 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Δ. 2 100
6 ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Δ. 2 100

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 10
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Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπι-
κού,ως ανωτέρω, θα γίνει ανάλογα με τις ανάγκες πολι-
τικής προστασίας.

Οι σχετικές δαπάνες σε καμία περίπτωση δεν μπορούν 
να υπερβούν το ύψος των πιστώσεων του προϋπολογι-
σμού, όπως έχουν κατανεμηθεί στο παραπάνω πίνακα.

Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν 
δύναται να υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) ανά 
υπάλληλο, ανά εξάμηνο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λιβαδειά, 27 Δεκεμβρίου 2018

Η Δήμαρχος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΟΥΛΟΥ   

 Ι 

 Αριθμ. απόφ. 430 (2)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης μονίμων 

υπαλλήλων (Ληξίαρχοι-Πρακτικογράφοι - Υπάλ-

ληλοι που ασχολούνται με τη γραμματειακή υπο-

στήριξη ΝΠΔΔ του Δήμου Ζαχάρως των τεχνικών 

Υπηρεσιών, και οικονομικών Υπηρεσιών) για το 

Α' Εξάμηνο του έτους 2019. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ 

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

ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 

176/16.12.2015 τ.Α’).
3. Την αριθμ. Υπ. Οικ. 2/1015 /ΔΕΠ/05.01.2016: Παροχή 

οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφα-
λαίου Β’ του ν. 4354/2015 (176 /Α’) «Μισθολογικές ρυθ-
μίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου 
βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) 
και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. 
του κεφ. Α’ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και άλλες μισθο-
λογικές διατάξεις.

4. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο 
Δήμο.

5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργούνται κατά 
το Α’ Εξάμηνο του έτους 2019 (δηλαδή από 1-01-2019 
μέχρι 30-6-2019) για την αντιμετώπιση των αναγκών της 
υπηρεσίας των Ληξιαρχείων Δημοτικής Ενότητας Ζα-
χαρως και Δημοτικής ενότητας Φιγαλείας, την τήρηση 
πρακτικών του ΝΠΔΔ «Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτρο-
πή Δήμου Ζαχάρως» την τήρηση πρακτικών του ΝΠΔΔ 
«Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Ζαχάρως», 
του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου για την τήρηση 
των πρακτικών Δ.Σ., των τεχνικών Υπηρεσιών, και οικο-
νομικών Υπηρεσιών οι οποίες επιβάλλουν την απασχό-
ληση προσωπικού της υπηρεσίας πέραν του κανονικού 
ωραρίου εργασίας.

6. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω 
απασχόληση θα ανέλθει στο συνολικό ποσό των 7.000,00 
ευρώ.

7. Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις 
πιστώσεις των ΚΑ 10.6012 Κ.Α 10.6051.04 και Κ.Α. 
10.6051.03 του Προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομι-
κού έτους 2019, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση Δέκα (10) 
υπαλλήλων του Δήμου, για το Α’ Εξάμηνο του έτους 2019 
(δηλαδή από 1-01-2019 μέχρι 30-06-2019), με την προ-
βλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση, για την κάλυψη 
των προμνημονευόμενων υπηρεσιακών αναγκών του 
Δήμου ως κατωτέρω:

Μόνιμο τακτικό προσωπικό ΚΑ 10.6012, Κ.Α 10.6051.04 
και Κ.Α. 10.6051.03

Aριθμός προτεινόμενων 
υπαλλήλων κατά κλάδο/
ειδικότητα

Απογευματινή 
υπερωριακή εργασία 

μέχρι 22η ώρα
Άτομα ώρες

ΠΕ9 ΓΕΩΠΟΝΩΝ 2 240
ΠΕ1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 120
ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1 120

TE ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1 120

ΤΕ4 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1 120
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4 480

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. 

 Ζαχάρω, 31 Δεκεμβρίου 2018

Ο Δήμαρχος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ   

 Ι 

 Αριθμ. 951 (3)
Έγκριση εφημεριών έτους 2019 για τους ιατρούς 

τριετούς θητείας και τους ιατρούς ιδιωτικού δι-

καίου του Αιγινητείου Νοσοκομείου. 

 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
(20η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18/10/2018) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 308-312 του 

ν.5343/1932 (ΦΕΚ 86/τ.Α΄/23-3-1932) «Περί Οργανισμού 
του Πανεπιστημίου Αθηνών», των άρθρων 22 και 45 παρ. 
8 και 9 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/16-7-1982), «Για τη 
δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυ-
μάτων», του άρθρου 13 παρ. 3 περιπτ. β΄του ν. 2817/2000 
(ΦΕΚ 78/τ.Α΄/14-3-2015) «Εκπαίδευση των ατόμων με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» και 
του π.δ. 423/1991 (ΦΕΚ 154/τ.Α΄/11-10-1991) «Οργανι-
σμός των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, Αιγινητείου 
και Αρεταιείου».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ/τ.Α΄/
16-12-2015), σύμφωνα με τις οποίες «1. Στις διατάξεις 
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του παρόντος υπάγονται οι μόνιμοι και δόκιμοι πολιτικοί 
δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς και οι υπάλληλοι με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρό-
νου: … ε)των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 
(Ν.Π.Δ.Δ.)», καθώς και του άρθρου 20 του ν. 4354/2015, 
σύμφωνα με τις οποίες «... Για το προσωπικό των Ν.Π.Δ.Δ. 
και των Ν.Π.Ι.Δ. η απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής 
εργασίας εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή το 
όργανο Διοίκησης ή το εξουσιοδοτημένο από αυτό όρ-
γανο... Στις αποφάσεις αυτές καθορίζεται ο αριθμός των 
υπαλλήλων, το χρονικό διάστημα και οι ώρες υπερωρι-
ακής απασχόλησής τους μέσα στα όρια των πιστώσεων 
του Προϋπολογισμού τους, μη επιτρεπόμενης τα επιβά-
ρυνσης του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. Οι 
ανωτέρω αποφάσεις δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και ισχύουν από τη δημοσίευσή τους».

3. Το υπ’ αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 (ΑΔΑ:ΩΛ9ΣΗ-
0ΝΜ) έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Τις διατάξεις του ν. 1397/1983 (ΦΕΚ 83/τ.Α΄/7-10-1983),
όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 
297/τ.Α΄/2003), όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 
του ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129/τ.Α΄/3-8-2010) και τροπο-
ποιήθηκαν με το άρθρο 66 του ν. 3984/2011 (ΦΕΚ 150/ 
τ.Α΄/27-6-2011), και το άρθρο 140 του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 
74/τ.Α’/19.5.2017.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 
123/τ.Α΄/1992), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις 
της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 3204/2003 (ΦΕΚ 296/ 
τ.Α΄/2003).

7. Οι διατάξεις της παργ. 8 του άρθρου 18 του 
ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165/τ.Α’/21.8.1997).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 
85/τ.Α΄/11-4-2012).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 
143/τ.Α΄/28-6-2014).

10. Οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 
143/τ.Α’/28.6.2014) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 
του άρθρου 33 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α’/11.4.2015).

11. Το π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α’/5.8.2016) «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

12. Η υπ’ αριθμ. Β1α/40746/29.5.2015 (ΦΕΚ 1018/ 
τ.Β’/3.6.2015) κοινή υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμά-
των σχετικά με την πληρωμή της ειδικής επιχορήγησης 
του άρθρου 33 του 4325/2015 για την αποζημίωση του 
ιατρικού προσωπικού αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Υγείας (γιατροί ΕΣΥ και ειδικευόμενοι) των Νοσοκομείων 
ΝΙΜΙΤΣ, ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ, και ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ.

13. Την υπ’ αριθμ. 2/23523/0022/8-4-2009 (ΦΕΚ 681/ 
τ.Β΄/2009) απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
«Εφημερίες γιατρών» (των νοσοκομείων και Κέντρων 
Ψυχικής Υγείας της Α’ Ζώνης)..

14. Την υπ’ αριθμ. Υ4β/10610/Φ2/1-9-1997 (ΦΕΚ 784/ 
τ.Β΄/1997) Τροποποίηση και συμπλήρωση υπουργικής 
απόφασης «Καθορισμού Εφημερίας Νοσοκομείων Πε-
ριοχής Αττικής».

15. Την υπ’ αριθμ. Υ4δ/Γ.Π.οικ. 53080/23-5-2005 (ΦΕΚ 
740/τ.Β΄/2005) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης «Εναλλασσόμενη καθημερινή 
εφημερία των νοσοκομείων λεκανοπεδίου Αττικής και 
άλλες ρυθμίσεις».

16. Την υπ’ αριθμ. Υ4β/Γ.Π. οικ. 110076/10-10-2011 
(ΦΕΚ 2466/τ.Β΄/4-11-2011) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 
Υ4δ/Γ.Π.οικ. 53080/23-5-2005 (ΦΕΚ 740/Β΄/05) απόφα-
σης Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με 
θέμα «Εναλλασσόμενη καθημερινή εφημερία των νο-
σοκομείων λεκανοπεδίου Αττικής και άλλες ρυθμίσεις».

17. Το υπ’ αριθμ. 18825/Ζ2/4-2-2016 έγγραφο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
σύμφωνα με το οποίο «Σε συνέχεια του αριθ. 1042/Ζ2/ 
22-1-2016 εγγράφου της υπηρεσίας μας σχετικά με την 
έγκριση εφημεριών του Ιατρικού Προσωπικού, καθώς 
και των Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων και Βιολόγων του 
Νοσοκομείου σας, σας κάνουμε γνωστό ότι σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/τ.Α΄/16-12-2015), τις διατάξεις του άρθρου 12 του 
ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/τ.Α΄/24-12-2014), όπως ισχύει και 
τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/ 
τ.Α΄/23-12-2003), όπως ισχύει, απαιτείται: 

Α. Για το προσωπικό που υπάγεται στις ως άνω ειδι-
κότητες και μισθοδοτείται βάσει ειδικού μισθολογίου, 
κοινή υπουργική απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, 
του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργού Οικονομικών.

Β. Για το προσωπικό που υπάγεται στις ως άνω ειδικό-
τητες και μισθοδοτείται βάσει του ενιαίου μισθολογίου, 
απόφαση έγκρισης εφημεριών η οποία σύμφωνα με το 
άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16-12-2015): 
«… εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή το εξου-
σιοδοτημένο από αυτό όργανο…»».

18. Τους ν. 641/1977 και 708 «Περί Οικονομικής Δια-
χείρισης του Νοσοκομείου».

19. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’/ 
13.07.2010) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια».

20. Η υπ’ αριθμ. 602/3-10-2018 απόφαση της Εφορείας 
του Αιγινητείου Νοσοκομείου (ΦΕΚ 3712/τ.Β΄/20-10-2017)
«Έγκριση εφημεριών έτους 2018 για τους ιατρούς τρι-
ετούς θητείας και τους ιατρούς ιδιωτικού δικαίου του 
Αιγινητείου Νοσοκομείου».

21. Το υπ’ αριθμ. 40217/11-9-2018 έγγραφο του 1ης 
ΥΠΕ Αττικής με το οποίο κοινοποιήθηκε το υπ’ αριθμ. 
67715/10-9-2018 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του 
Υπουργείου Υγείας.

22. Το υπ’ αριθμ. 10999/17-10-2018 έγγραφο της Διεύ-
θυνσης Διοικητικού του Αιγινητείου Νοσοκομείου.

23. Τη γενομένη συζήτηση περί εγκρίσεως των εφη-
μεριών του ιατρικού προσωπικού με τριετή θητεία και 
ιδιωτικού δικαίου για το έτος 2019, από την οποία προ-
κύπτει, στο πλαίσιο των ανωτέρω νόμων και αποφάσεων, 
ότι το Αιγινήτειο Νοσοκομείο (συμπεριλαμβανομένων 
και των Εργαστηρίων του) δέχεται περιστατικά που τις 
περισσότερες φορές είναι επείγοντα και ιδιαίτερης βα-
ρύτητας λόγω της ιδιαίτερης φύσης και εξειδίκευσής του 
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από όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας. Η Α΄ 
Ψυχιατρική Κλινική έχει καθημερινή, όλο το χρόνο, επί 
24ώρου βάσεως εφημερία και δέχεται απεριόριστα πε-
ριστατικά. Επίσης συμμετέχει στο πρόγραμμα καθημερι-
νής εφημερίας των Ψυχιατρικών Τμημάτων και Κλινικών 
Ενηλίκων του Λεκανοπεδίου Αττικής που καταρτίζεται 
από το Υπουργείο Υγείας, ενόψει της διαβούλευσης του 
νέου συστήματος ψυχιατρικής εφημερίας που θα βασί-
ζεται στην τομεοποίηση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. 
Η Α΄ Ψυχιατρική Κλινική λειτουργεί επίσης πρόγραμμα 
καταπολέμησης της ουσιοεξάρτησης (πρόγραμμα «Αθη-
νά»), πρόγραμμα ψυχιατρικής αποκατάστασης κ.λπ. Η 
Α΄ Νευρολογική Κλινική του Νοσοκομείου συμμετέχει 
στο πρόγραμμα εφημεριών του Υπουργείου Υγείας και 
εφημερεύει κάθε 4η μέρα από κοινού με τα Νοσοκομεία 
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» και «ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ».

24. Το γεγονός ότι το ύψος της δαπάνης που προκαλεί-
ται από την Απόφαση αυτή για το οικονομικό έτος 2019 
εκτιμάται ότι ανέρχεται στο ποσόν των ογδόντα πέντε 
χιλιάδων Ευρώ (85.000 €), για την κάλυψη της οποίας υφί-
σταται σχετική πρόβλεψη στον Προϋπολογισμό οικονο-
μικού έτους 2019 στον ΚΑΕ 0277, αποφασίζει ομόφωνα:

Την έγκριση για το χρονικό διάστημα από 1-1-2019 
έως 31-12-2019, μέσα στα όρια των πιστώσεων του 
προϋπολογισμού έτους 2019, την καθιέρωση εργασίας 
με αμοιβή πέραν της υποχρεωτικής, στους ιατρούς με 
τριετή θητεία και τους ιατρούς ιδιωτικού δικαίου του 
Αιγινητείου Νοσοκομείου, εφόσον συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα εφημεριών (ετοιμότητας και ενεργών), ως 
ακολούθως:

Α. Γενική Εφημερία: έως δέκα επτά (17) ειδικευμένοι 
ιατροί, Π.Ε. με τριετή θητεία και ιδιωτικού δικαίου (Ψυ-
χίατροι, Νευρολόγοι, Βιοπαθολόγοι, Αναισθησιολόγος).

Β. Καθημερινή Εφημερία: έως δέκα επτά (17) ειδικευ-
μένοι ιατροί, Π.Ε. με τριετή θητεία και ιδιωτικού δικαίου 
(Ψυχίατροι, Νευρολόγοι, Βιοπαθολόγοι, Αναισθησιολόγος).

Σημειώνεται ότι στην ανωτέρω ανάλυση περιλαμ-
βάνονται εφημερίες: ενεργείς, ετοιμότητας και πρό-
σθετες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του 
ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α΄/23-12-2003), όπως ισχύει.

Επισημαίνουμε την αναγκαιότητα εγκρίσεως των 
αιτουμένων εφημεριών, καθώς το Αιγινήτειο Νοσοκο-
μείο (συμπεριλαμβανομένων και των Εργαστηρίων του) 
δέχεται περιστατικά, που τις περισσότερες φορές είναι 
επείγοντα και ιδιαίτερης βαρύτητας λόγω της ιδιαίτερης 
φύσης και εξειδίκευσής του. Εξυπηρετούνται δε περιστα-
τικά από όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας και 
το Νοσοκομείο τελεί σε εφημερία επί 24ώρου βάσεως, 
όπως περιγράφεται αναλυτικότερα παραπάνω.

Η συνολική δαπάνη που προκαλείται από την απόφα-
ση αυτή, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων οικο-
νομικού έτους 2019, βάσει των εγκεκριμένων κωδικών 
ανάληψης εξόδων του προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2018

Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ   

 Αριθμ. 8983 (4)
Αύξηση εισιτηρίου Μουσείου Ακρόπολης (τρο-

ποποίηση απόφασης του Δ.Σ. του Μουσείου 

Ακρόπολης υπ' αριθμ. 8462/17.11.2016, ΦΕΚ Β' 

4048/16.12.2016). 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 3, 8 παρ. 1 περ. δ 

και παρ. 3 του ν. 3711/2008 «Ίδρυση νομικού προσώπου 
δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟ-
ΠΟΛΗΣ» και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄224/05.11.2008), 
όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 3773/2009 και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν. 736/1977 «Περί οργανισμού 
Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων», 
(ΦΕΚ Α΄ 316/15.10.1977) όπως ισχύει.

3. Το π.δ. 64/2013 «Οργανισμός του Μουσείου Ακρό-
πολης» (ΦΕΚ Α΄ 113/20.05.2013).

4. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ-
γάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010), όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του π.δ. 113/2010 «Περί ανάληψης υπο-
χρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄194/22.11.2010), 
όπως ισχύει.

6. Την απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και 
Αθλητισμού υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥ-
ΕΦ/411176/28034/23027/1112/23.8.2018 Διορισμός 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Ακρό-
πολης» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 484/28.8.2018).

7. Τον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 του 
Ν.Π.Δ.Δ. «Μουσείο Ακρόπολης».

8. Την εισήγηση του Προέδρου Δ.Σ. και την ανάγκη 
συνδρομής του Μουσείου Ακρόπολης στη βελτίωση των 
εκθεσιακών χώρων των Μουσείων του Υπουργείου Πολι-
τισμού και Αθλητισμού μέσω απόδοσης στο Ταμείο Αρ-
χαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (Τ.Α.Π.) ποσο-
στού από το αντίτιμο εισόδου του Μουσείου Ακρόπολης

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δα-
πάνη για τη δέσμευση πίστωσης, αποφασίζει:

1α. Αντικαθιστά την περίπτωση 1) της παραγράφου 
ΙΙΙ της απόφασης του Δ.Σ. του Μουσείου Ακρόπολης υπ’ 
αριθμ. 8462/17.11.2016 (ΦΕΚ Β΄ 4048/16.12.2016) ως 
εξής:

«1) Γενική είσοδος: α) 10 ευρώ για το διάστημα από 
1 Απριλίου έως και 31 Οκτωβρίου και β) 5 ευρώ για το 
διάστημα από 1 Νοεμβρίου έως και 31 Μαρτίου».

1β. Αντικαθιστά το στοιχείο i) της περίπτωσης 2) της 
παραγράφου ΙΙΙ της απόφασης του Δ.Σ. του Μουσεί-
ου Ακρόπολης υπ’ αριθμ. 8462/ 17.11.2016 (ΦΕΚ Β΄ 
4048/16.12.2016) ως εξής:

«i) μειωμένο εισιτήριο α) 5 ευρώ για το διάστημα από 
1 Απριλίου έως και 31 Οκτωβρίου και β) 3 ευρώ για το 
διάστημα από 1 Νοεμβρίου έως και 31 Μαρτίου κατα-
βάλλουν οι κατωτέρω, με την επίδειξη της απαραίτητης 
ταυτότητας: ».

1γ. Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από 1.4.2019.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ70906 Τεύχος Β’ 5995/31.12.2018

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΡΜΑΛΗΣ   

 Ι 

   Αριθμ. 7535/Ε (5)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης εργαζομέ-
νων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Απο-
χέτευσης Λαμίας, έτους 2019. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1069/1980, όπως αυτός τροπο-

ποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Τον Ο.Ε.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. (ΦΕΚ αρ. φύλλου 623/ 

25-8-1989 τ.Β΄).
3. Την 521/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 

Δήμου Λαμιέων περί ορισμού του Νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και συγκρότησης του σε σώμα.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 
226 τ.Α΄/27-10-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 1 του ν. 4071/2012 
(ΦΕΚ 85 τ.Α΄/11-04-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 176 παρ. 1 του ν. 4261/ 
05-05-2014 (ΦΕΚ 107 τ.Α΄/05-05-2014).

7. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Γ1 της παραγρά-
φου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄).

8. Την πρόβλεψη σχετικών πιστώσεων στον προϋπολο-
γισμό της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας για το έτος 2019 για υπερωρια-
κή και λοιπή απασχόληση η οποία θα βαρύνει τους: Κ.Α. 
60.00.03 (Αμοιβές Υπερωριακής Απασχόλησης) ποσού 
30.000 € και Κ.Α. 60.03.00 (Εργοδοτικές Εισφορές) ποσού 
8.000 (Βεβαίωση Οικονομικής Υπηρεσίας με υπ’ αριθ. 
7343/Ε/13-12-2018).

9. Τις διαπιστωτικές πράξεις κατάταξης του προσωπι-
κού σύμφωνα με το ν. 4024/2011 και την εγκύκλιο του 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης.

10. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176 Α’/16-12-2015).

11. Την με αριθ. 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 εγκύκλιο Υπ. Οι-
κονομικών με θέμα: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή 
των διατάξεων του κεφ. Β του ν. 4354/2015.

12. Την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. (ΦΕΚ 1791 Β’ 2017).

13. Λαμβανομένης υπόψη της αναγκαιότητας καθι-
έρωσης υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων της 
Δ.Ε.Υ.Α.Λ. για την απρόσκοπτη λειτουργία των δικτύων 
ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς και για την άμεση 
αποκατάσταση έκτακτων διακοπών και βλαβών του 
δικτύου ύδρευσης, για την αδιάκοπη υδροδότηση των 
δημοτών καθώς και την αποκατάσταση των δικτύων 
αποχέτευσης για την πρόληψη πρόκλησης ζημιών από 
εκροές λυμάτων και την προστασία της δημόσιας υγεί-
ας, γίνεται αντιληπτό ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. σε περίπτωση ζη-
μιών των δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης θα πρέπει 
να απασχολήσει το προσωπικό της και εκτός ωραρίου 
εργασίας καθώς λόγω των αναγκών της αποτελεί υπη-
ρεσία 24ωρης και καθημερινής λειτουργίας. Η πληρωμή 
τους θα γίνεται κατόπιν έκδοσης βεβαίωσης του Γενικού 
Διευθυντή, ο οποίος θα πιστοποιεί τις ώρες που απα-
σχολήθηκαν και θα βαρύνει τους Κ.Α. 60.00.03 «Αμοιβές 
Προσωπικού», 60.00.01.00 «Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ», 
60.03.00 «Εργοδοτικές Εισφορές Μονίμων Υπαλλήλων» 
και 60.00.02.00 «Υπερωριακή Απασχόληση» του σκέλους 
των εξόδων του προϋπολογισμού της Επιχείρησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση 
και μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα:

α) Την έγκριση είκοσι ωρών (20) απογευματινής υπε-
ρωριακής εργασίας και δεκαέξι ωρών (16) υπερωριακής 
εργασίας για Κυριακές, εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερι-
νές ώρες ανά μήνα για κάθε υπάλληλο (σύνολο 39) της 
Δ.Ε.Υ.Α.Λ. που απασχολείται στις τεχνικές υπηρεσίες.

β) Την έγκριση είκοσι ωρών (20) απογευματινής υπε-
ρωριακής εργασίας ανά μήνα για κάθε υπάλληλο (σύνο-
λο 20) της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. που απασχολείται στις οικονομικές 
και Διοικητικές Υπηρεσίες.

Η πληρωμή τους θα γίνεται κατόπιν έκδοσης σχετικής 
βεβαίωσης του Γενικού Διευθυντή, ο οποίος θα πιστοποιεί 
τις ώρες που απασχολήθηκαν οι εργαζόμενοι και θα βαρύ-
νει τους Κ.Α. 60.00.03 «Αμοιβές Υπερωριακής Εργασίας» 
και 60.03.00 «Εργοδοτικές Εισφορές» του σκέλους των 
εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2019 της επιχείρησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.. 

 Λαμία, 20 Δεκεμβρίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ  
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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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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