
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή για 
μόνιμο προσωπικό Α΄ εξαμήνου έτους 2019.

2 Καθορισμός του αριθμού των προσφερόμενων 
θέσεων φοίτησης σε είκοσι δύο (22) προγράμμα-
τα μεταπτυχιακών σπουδών του Ελληνικού Ανοι-
κτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) για το ακαδημαϊκό 
έτος 2019-2020.

3 Καθορισμός του αριθμού των προσφερόμενων 
θέσεων φοίτησης σε έξι (6) προγράμματα προ-
πτυχιακών σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) για το ακαδημαϊκό έτος 
2019-2020.

4 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλή-
λων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέ-
ρειας Αττικής.

5 Έγκριση υπερωριακής εργασίας Κυριακών και 
εξαιρεσίμων προς συμπλήρωση του υποχρεωτι-
κού ωραρίου και υπερωριακής νυχτερινής εργα-
σίας του προσωπικού του Κέντρου Κοινωνικής 
Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έτους 2019.

6 Έγκριση υπερωριακής εργασίας του Μονίμου και 
Ι.Δ.Α.Χ. προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Έρευ-
νας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» - ΕΚΕΦΕ 
«Δ» έτους 2019.

7 Έγκριση νυχτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων 
ημερών απασχόλησης του Μονίμου και Ι.Δ.Α.Χ. 
προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσι-
κών Επιστημών «Δημόκριτος» - ΕΚΕΦΕ «Δ» προς 
συμπλήρωσης της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής 
εργασίας έτους 2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 182 (1)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή 

για μόνιμο προσωπικό Α΄ εξαμήνου έτους 2019.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΗΛΟΥ

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

87/τ.Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλ-
λικράτης».

2. Τις διατάξεις του ν. 4555/2018 ΦΕΚ 133/τ.Α΄/2018) 
«Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 3584/2007.
4. Την υπουργική απόφαση με αριθμ. 2/1757/0026 

περί καθορισμού δικαιολογητικών για την καταβολή 
αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και 
εξαιρέσιμων ημερών εργασία η οποία δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τ.Β΄ και αριθμ. φύλ-
λου 17 με ημερομηνία 12 Ιανουαρίου 2017.

5. Την υπ’ αριθμ. 3779/18.12.2018 Βεβαίωση προϊ-
σταμένου του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών περί 
ύπαρξης πιστώσεων στον Κ.Α.Ε 70-6012.001 «Αποζημί-
ωση υπερωριακής απασχόλησης» ύψους 3.280,00 ευρώ 
και στους Κ.Α.Ε 10-6051.001 «Εργοδοτικές εισφορές Δη-
μοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ - ΟΠΑΔ - ΤΥΔΚΥ» ύψους 18.000,00 
ευρώ και 10-6051.003 «Εργοδοτικές εισφορές Δημοσίου 
Δικαίου ΤΕΑΔΥ» ύψους 10.200,00 ευρώ του προϋπολο-
γισμού του δήμου οικ. έτους 2019 για την αντιμετώπιση 
της σχετικής δαπάνης.

6. Το γεγονός ότι υπηρετεί μόνο ένας μόνιμος υπάλ-
ληλος στο Δήμο Τήλου κλάδου ΔΕ 29 Οδηγών με Μι-
σθολογικό Κλιμάκιο 8 λόγω μετατάξεων που έγιναν το 
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έτος 2017, ο οποίος εκτελεί δρομολόγια με το δημοτικό 
λεωφορείο και απαιτείται υπερωριακή απασχόληση του 
για την κάλυψη των αναγκών μετακίνησης των κατοίκων 
και επισκεπτών του νησιού και ιδιαίτερα κατά τις απο-
γευματινές ώρες, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε έως και τις 30.6.2019 υπερωριακή απα-
σχόληση του προσωπικού του Αυτοτελούς Τμήματος 

Τεχνικών υπηρεσιών - Περιβάλλοντος και καθαρότητας 
για απογευματινή υπερωριακή εργασία με αμοιβή πέρα 
από το υποχρεωτικό ωράριο εργασίας για το Α΄ εξάμηνο 
του έτους 2019 η οποία δεν υπερβαίνει συνολικά τις εί-
κοσι (20) ώρες μηνιαίως για την εξυπηρέτηση αναγκών 
μετακίνησης των κατοίκων και επισκεπτών της Τήλου και 
ιδιαίτερα τις απογευματινές ώρες ως παρακάτω:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΜΟΝΙΜΟΙ)

Κλάδος Ειδικότητα Θέσεις Εργασίας Απογευματινή υπερωριακή εργασία (ΩΡΕΣ)

ΔΕ 29 ΟΔΗΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1 120

ΣΥΝΟΛΟ 1 120

Η προκαλούμενη δαπάνη προϋπολογίζεται για το Α΄ εξάμηνο 2019 στο ποσό των πεντακοσίων σαράντα επτά και 
είκοσι (547,20) ευρώ (δαπάνη 1 άτομο 20 ώρες μηνιαίως Χ 6 μήνες X 4,56) η οποία βαρύνει τον Κ.Α.Ε 70-6012.001 
και στο ποσό των 80,52 ευρώ για εργοδοτικές εισφορές η οποία βαρύνει τους Κ.Α.Ε 10-6051.001 και 10-6051.003.

Η ανωτέρω απόφαση έχει ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Kυβερνήσεως.

Τήλος, 18 Δεκεμβρίου 2018 

Η Δήμαρχος

ΜΑΡΙΑ ΚΑΜΜΑ - ΑΛΕΙΦΕΡΗ

Ι

Αριθμ. απόφ. 405/2.2.Β. ακ./20.12.2018 (2)
Καθορισμός του αριθμού των προσφερόμενων 

θέσεων φοίτησης σε είκοσι δύο (22) προγράμμα-

τα μεταπτυχιακών σπουδών του Ελληνικού Ανοι-

κτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) για το ακαδημαϊκό 

έτος 2019-2020.

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 και των παρ. 4 και 5 του 

άρθρου 5 του ν. 2552/1997 (ΦΕΚ 266 τ.Α΄), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 80 παρ. 22 του 

ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό-
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195 Α΄) όπως ισχύει 
καθώς και το γεγονός ότι δεν έχει δημοσιευθεί μέχρι 
σήμερα ο Οργανισμός του Ιδρύματος.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4485/2017.

4. Την υπ’ αριθμόν 27537/Ζ1/16.2.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 102/
28.2.2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων περί ανασυγκρότησης της Διοικού-
σας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

5. Την υπ’ αριθμόν 132065/Ζ1/24.8.2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 616/
27.8.2015) απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας 
και Θρησκευμάτων με την οποία διορίσθηκε Πρόεδρος 
της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πα-
νεπιστημίου ο Καθηγητής Βασίλειος Καρδάσης.

6. Το πρακτικό της με αριθμό 405/20.12.2018 Συνεδρί-
ασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζει:

τον καθορισμό του αριθμού των προσφερόμενων θέ-
σεων φοίτησης στις 6245 σε είκοσι δύο (22) προγράμ-
ματα μεταπτυχιακών σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 
2019-2020, οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:

Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία και Θρησκευτικός Πλουραλισμός 180

Εκπαίδευση Ενηλίκων 300

Επιστήμες της Αγωγής 800

Διαχείριση Τεχνικών Έργων 420

Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας 445

Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα 220

Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές 100

Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική 100

Περιβαλλοντική Κατάλυση για Αντιρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας 200

Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά 120
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Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός 260

Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών Επιστημών 300

Διαχείριση Αποβλήτων 335

Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού 110

Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων 450

Διοίκηση Μονάδων Υγείας 430

Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων 390

Μaster in Business Administration (MBA) 450

Τραπεζική 455

Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα 90

Σχεδιασμός Φωτισμού 60

Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος 30

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Kυβερνήσεως.

Πάτρα, 21 Δεκεμβρίου 2018

Ο Πρόεδρος 

ΒΑΣIΛΗΣ ΚΑΡΔAΣΗΣ

I

Aριθμ. απόφ. 405/2.2.Α.ακ./20.12.2018 (3)
Καθορισμός του αριθμού των προσφερόμενων 

θέσεων φοίτησης σε έξι (6) προγράμματα προ-

πτυχιακών σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) για το ακαδημαϊκό έτος 

2019-2020.

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 και παρ. 5 του 

ν. 2552/1997 (ΦΕΚ 266 τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

2. τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 1 του ν. 2083/1992 
(ΦΕΚ 159 τ.Α΄) «Εκσυγχρονισμός Ανώτατης Εκπαίδευ-
σης»,

3. τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 16 και 52 εδ. 4 
του ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78 Α΄),

4. τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 «Ρύθ-
μιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού 
τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 156 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

5. τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 22α του 
ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποι-

ότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195 Α΄) όπως ισχύουν,

6. 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΄), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από 
τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

7. Την υπ’ αριθμόν 27537/Ζ1/16.2.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 102/
28.2.2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων περί ανασυγκρότησης της Διοικού-
σας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου,

8. την υπ’ αριθμόν 132065/Ζ1/24.8.2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 616/
27.8.2015) απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας 
και Θρησκευμάτων με την οποία διορίσθηκε Πρόεδρος 
της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πα-
νεπιστημίου ο Καθηγητής Βασίλειος Καρδάσης,

9. το πρακτικό της με αριθμό 405/20.12.2018 Συνεδρί-
ασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου,

10. τα υφιστάμενα προγράμματα προπτυχιακών σπου-
δών του Ε.Α.Π., αποφασίζει:

1. τον καθορισμό του αριθμού των προσφερόμενων 
θέσεων φοίτησης στις 5300 σε έξι (6) προγράμματα προ-
πτυχιακών σπουδών του Ε.Α.Π. για το ακαδημαϊκό έτος 
2019-2020, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες 500

Πληροφορική 1200

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών 1500

Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό 800

Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό 1200

Ισπανική Γλώσσα και πολιτισμός 100
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2. τον καθορισμό καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέ-
ων σε ποσοστό 5% επιπλέον του αριθμού παρεχόμενων 
θέσεων και συγκεκριμένα 265 θέσεις στα προπτυχιακά 
προγράμματα σπουδών υποψηφίων πασχόντων από 
σοβαρές παθήσεις, οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις 
του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄),

3. τον καθ’ υπέρβαση αριθμό εισακτέων κρατούμενων 
φοιτητών στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε 20.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Kυβερνήσεως.

Πάτρα, 21 Δεκεμβρίου 2018

Ο Πρόεδρος 

ΒΑΣIΛΗΣ ΚΑΡΔAΣΗΣ
I

Aριθμ. πράξης 566/20.12.2018 (4)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλ-

λήλων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περι-

φέρειας Αττικής.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» (Κ.Κ.Π.Π.Α)

Αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 13 του ν. 4109/2013 

(ΦΕΚ 16/τ.Α΄/23.1.2013) «περί κατάργησης και συγχώ-
νευσης νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Την αριθμ. Δ9/οικ. 44836/11748/12.10.2016 (ΦΕΚ 
565/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./20.10.2016) απόφαση του Υπουργού Ερ-

γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης «περί διορισμού μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο 
του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την υπ’ αριθμ. 5η/2ο ΕΗΔ/31.1.2018 απόφαση Δ.Σ. 
του Κ.Κ.Π.Π.Α. «περί συγκρότησης του Διοικητικού Συμ-
βουλίου σε σώμα».

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

5. Την υπ’ αριθμ. 66822/689/17.12.2018 εισήγηση 
της Προϊσταμένης Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του ΥΠ.Ε.Κ.Α.Α. (της παρ. 5 ε του άρθρου 24 του 
ν. 4270/2014).

6. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται από την 
απόφαση αυτή ανέρχεται

α) στο ποσό των 421.000,00 € περίπου για το μόνιμο 
και αορίστου χρόνου προσωπικό που θα βαρύνει τον 
προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

β) στο ποσό των 88.000,00 € για το επικουρικό προ-
σωπικό που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΚΚΠΠΑ.

7. Την αναγκαιότητα εξασφάλισης της εύρυθμης λει-
τουργίας του ΚΚΠΠΑ σε 24ωρη βάση, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση α) νυχτερινής εργασίας 
για 208 άτομα και 131.154 ώρες και β)εργασίας κατά 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για 350 άτομα και 
159.238 ώρες προς συμπλήρωση του κανονικού ωρα-
ρίου του προσωπικού (μόνιμου, ιδιωτικού δικαίου αορί-
στου χρόνου και επικουρικό) του ΚΚΠΠΑ για το χρονικό 
διάστημα από 1.1.2019 έως 31.12.2019 προκειμένου να 
εξασφαλισθεί η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία σε 
24ωρη βάση, ως εξής ανά Παράρτημα.

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΑ 

ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ
ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΟΣ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΓΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
[ν.1152/1981 (Α΄ 283), π.δ. 28/1985 (Α΄10), π.δ. 339/1985 (Α΄ 118) άρθρο 3, π.δ. 516/1985 (Α΄188) άρθρο 1, 
π.δ. 254/1998 (Α΄ 189), υπουργική απόφαση Π4/3905/03-08-1993 (Β΄606)]

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2 2

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣ/ΜΩΝ 3 3

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 3 0

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 3 3

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 6 0

ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ - ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 3 3

β. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
[ν. 1137/1981 (Α΄ 60), π.δ. 27/1985 (Α΄ 10) άρθρο 2, π.δ. 385/1990 (Α΄ 152) άρθρο 2, π.δ. 254/1998 (Α΄ 189), 
π.δ. 294/1998 (Α΄212)]

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2 0

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 11 9

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2 0
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ΥΕ ΒΟΗΘ. ΥΓΕΙΟΝ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 13 9

ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 5 3

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 5 0

γ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΒΟΥΛΑΣ
[υπουργική απόφαση 110838/1952 (Β΄ 178) άρθρο 3, β.δ. 170/1960 (Α΄ 40), π.δ. 120/1985 (Α΄ 36), 
π.δ. 483/1988 (Α΄217), π.δ. 41/2000 (Α΄ 40), π.δ. 156/2009 (Α΄ 198) άρθρο 2]

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 3 3

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 6 3

ΔΕ ΒΟΗΘ. ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 50 48

ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

10 7

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 4 1

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 4 0

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 3 0

ΥΕ Β. ΥΓΕΙΟΝ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 5 3

ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ 7 5

ΥΕ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 6 3

ΥΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ 1 0

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΥΝΤΩΝ - ΣΙΔΕ-
ΡΩΤΩΝ

10 5

ΥΕ ΟΔΗΓΩΝ 1 0

ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 1 1

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 4 0

δ. ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΜΗΤΕΡΑ»
[π.δ. 830/1980 (Α΄206) άρθρο 2, β.δ.  170/1960 (Α΄ 40), ν.δ. 572/1970 (Α΄ 125)]

ΤΕ ΝΗΠΙΟΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ - ΜΑΙΩΝ 25 9

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3 2

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ - ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ 55 19

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 9 6

ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ - ΚΟΙΝ. ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ 4 1

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 1 0

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΩΝ 4 0

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ + ΒΟΗΘ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 6 0

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 1 0

ΥΕ ΘΥΡΩΡΩΝ - ΦΥΛΑΚΩΝ - ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 6 3

ε. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 23 23

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 17 17

ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 7 7

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 4 0

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 2 0

ΥΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ 10 10

Η δαπάνη ποσού 421.000,00€ για το μόνιμο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό θα βαρύνει τον 
τακτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης Φορέας 1033 Ειδικός Φορέας 201 ΑΛΕ 2310801899 όπου σύμφωνα με το (5) σχετ. έχουν προβλε-
φθεί οι σχετικές πιστώσεις.
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Η δαπάνη ποσού 88.000,00€ για το επικουρικό προσω-
πικό θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΚΚΠΠΑ οικο-
νομικού έτους 2019 ΚΑΕ 0263 και ΚΑΕ 0561 όπου έχουν 
προβλεφθεί οι πιστώσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Kυβερνήσεως.

Η Πρόεδρος

ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΙΑ
Ι

 Αριθμ. απόφ. 124/18.12.2018 (5)
Έγκριση υπερωριακής εργασίας Κυριακών και 

εξαιρεσίμων προς συμπλήρωση του υποχρεω-

τικού ωραρίου και υπερωριακής νυχτερινής ερ-

γασίας του προσωπικού του Κέντρου Κοινωνικής 

Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έτους 2019.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Την με υπ’ αριθμ. Δ9/οικ.44834/11746/11.10.2016 

απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Πρόνοιας περί διορισμού Προέδρου και ΔΣ 

του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων.

2. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 Συνταξιοδοτικές ρυθ-
μίσεις ενιαίο μισθολόγιο και άλλες διατάξεις.

3. Το γεγονός ότι το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων λειτουργεί σε 24ωρη βάση 
και είναι απαραίτητο το προσωπικό του να εργάζε-
ται σε βάρδιες όλες τις ημέρες του χρόνου και όλο το 
24ωρο π.δ. 382/19.11.1990, ν. 4109/2013, ν. 4301/2014, 
4052/2012, άρθρο 9).

4. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη ύψους 
32800,00 ευρώ θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολο-
γισμό του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον φορέα 1033-201 -ΑΛΕ 
2310801899 οικονομικού έτους 2019 σύμφωνα με την 
αριθμ. πρωτ. 66822/689/17.12.2018 εισήγηση της Πρ/
νης Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Εργασίας Ματθούλας Τριανταφύλλου.

5. Την εισήγηση του Προέδρου του Κέντρου Κοινωνι-
κής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την έγκριση 
της υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού του Κέ-
ντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες προς συμπλήρωση 
του υποχρεωτικού ωραρίου και νυχτερινές ώρες για την 
κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών και την προκαλούμενη 
δαπάνη, έτους 2019 ως ακολούθως.

Κατάσταση Νυχτερινής εργασίας καθώς και εργασίας 
κατά τις Κυριακές κ΄ Εξαιρέσιμες ημέρες, έτους 2019

K.Κ.Π.
Περιφέρειας…

ΚΛΑΔΟΣ - 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ 

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ 
ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΠΡΟΣ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ 
ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

Κέντρο 
Κοινωνικής 
Πρόνοιας 
Περιφέρειας 
Ιονίων 
Νήσων

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2 2

ΔΕ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 7 7

ΥΕ ΒΟΗΘ. ΥΓ. ΠΡΟΣΩΠΙΚOY 4 4

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2 -

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 4 -

ΥΕ ΘΥΡΩΡΩΝ - 
ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 2 2

-

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 7000 7500

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΛΕ 2310801899 32800,00

ομόφωνα αποφασίζει:
Εγκρίνει τον ανωτέρω πίνακα νυχτερινής εργασίας ως και εργασίας κατά τις Κυριακές και κατά το νόμο εξαιρέσιμες 

ημέρες έτους 2019 όπως αναφέρεται στην εισήγηση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Kυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος
ΣΤΑΘΗΣ ΜΠΕΤΙΝΗΣ
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Αριθμ. 100/2018-5930 (6)
Έγκριση υπερωριακής εργασίας του Μονίμου και 

Ι.Δ.Α.Χ. προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Έρευ-

νας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» - ΕΚΕΦΕ 

«Δ» έτους 2019.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 90 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και 

Κυβερνητικά όργανα», όπως κωδικοποιήθηκαν από το 
π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄/2005) «Κωδικοποίηση της νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα»,

β. τον ιδρυτικό νόμο 1514/1985 « Ανάπτυξη της Επιστη-
μονικής και Τεχνολογικής Έρευνας» (ΦΕΚ Α΄ 13/8.2.1985),

γ. του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη 
και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/8.12.2014) 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το ν. 4386/2016 
(ΦΕΚ 83/Α΄/11.5.2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις»,

δ. του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28.6.2014) «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 
ν. 4337/2015 (ΦΕΚ Α΄ 129/17.10.2015) «Μέτρα για την 
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» και με το ν. 4438/2016, 
(ΦΕΚ Α΄ 220/28.11.2016),

ε. του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄ 176/
16.12.2015) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων 
του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομι-
κών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δι-
καίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του 
ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις,

στ. το αρθρ. 102 παρ. 2 του ν. 4461/2017 (Α΄ 38) 
28.3.2017,

ζ. την με αριθμό Εγκύκλιο του ΓΛΚ οικ. 2/40112/
ΔΕΠ/26.5.2017,

η. το ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13.7.2010 ) «Ενίσχυση 
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτο-
διοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύ-
γεια” και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί με το 
ν. 4210/2013 (ΦΕΚ Α΄ 254/21.11.2013),

θ. την με αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ.16752/22.7.2010 
εγκύκλιος « Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεω-
τική...... διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια»,

ι. την με α.π. 20868/29.9.2010 συμπληρωματική εγκύ-
κλιο για την ενίσχυση,

κ. του π.δ. 71/1987 (ΦΕΚ 43/Α΄/1987) «Οργανι-
σμός του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» όπως τροποποιήθηκε 
με το π.δ.  19/2000 (ΦΕΚ 15/Α΄/2000) «Τροποποίηση 
π.δ. 71/1987 (Οργανισμός ΕΚΕΦΕ «Δ»),

κα. του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22.9.2015) «Ανασύ-
σταση των Υπουργείων.... και Τουρισμού»,

κβ. του ν.δ. 496/1974 (ΦΕΚ Α΄ 204) «Περί λογιστικού 
των Ν.Π.Δ.Δ. κλπ».

2. Την με αριθμό 4909/ΦΟΡ/258 απόφαση «Εσωτερι-
κός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (ΦΕΚ 
221/Β΄/1995).

3. Την με αριθμό 110/1/11.88/4.7.2011 απόφαση του 
Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του ΕΚΕΦΕ «Δ», με την οποία 
μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες - εξουσιοδοτήσεις στον 
Πρόεδρο Δ.Σ. και Δ/ντή του ΕΚΕΦΕ «Δ», στον Προϊστά-
μενο της Δ/νσης Δ/κού κ.λπ..

4. Την με αριθμ. πρωτ: 100/2013-317/23.1.2013 από-
φαση του Δ/ντή και Προέδρου Δ.Σ. του ΕΚΕΦΕ «Δ» με 
την οποία τοποθετήθηκε η Προϊσταμένη της Δ/νσης 
Διοικητικού.

5. Την με αριθμ. 15403/8.2.2017 απόφαση του Υπουρ-
γού και του Αναπληρωτή Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 58/8.2.2017) περί διορισμού 
Διευθυντή του ΕΚΕΦΕ “Δ” και Προέδρου ΔΣ.

6. Το με αριθμό 010/2018-1224/11.12.2018 απόσπα-
σμα πρακτικού της 630ης Τακτικής Συνεδρίασης του 
Δ.Σ./7.12.2018 του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», θέμα ΕΗΔ3 
«Έγκρισης Νυκτερινών - Ημεραργιακών - Υπερωριών 
έτους 2019» σε συνέχεια της Εισήγησης 100/2018-
5510/6.12.2018 με θέμα «Έγκριση νυχτερινής, ημερήσιας 
Κυριακών και Εξαιρέσιμων ημερών καθώς και υπερω-
ριακής απασχόλησης του μονίμου και ΙΔΑΧ προσωπικού 
του Εθνικό Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δη-
μόκριτος» ΕΚΕΦΕ - «Δ» σε εφαρμογή του άρθρου 20 του 
ν. 4354/2015 για το έτος 2019».

7. Την υπουργική απόφαση 110/481/836/9.6.1988 του 
Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας «Κα-
θιέρωσης νυχτερινής και ημεραργιακής απασχόλησης» 
σύμφωνα με την οποία: «Εγκρίνουμε την καθιέρωση 
νυκτερινής και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες απασχόλη-
σης, κατά το εναλλακτικό σύστημα εργασίας επί 24ωρου 
βάσεως, στο τακτικό και με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου τεχνικό και εργατοτεχνικό προσωπικό συντή-
ρησης και λειτουργίας εγκαταστάσεων του ΕΚΕΦΕ «Δ» 
κατ’ εξαίρεση της εφαρμογής της πενθήμερης εβδομά-
δας εργασίας, καθ’ όσον τούτο επιβάλλεται λόγω της 
ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας του ΕΚΕΦΕ «Δ», 
στα πλαίσια της αριθμ. ΔΙΟΔ/Φ62/278/3081/19.4.1988 
απόφασης του Υπουργού Προεδρίας».

8. Την υπουργική απόφαση 11188 (ΦΟΡ) 1098/
30.10.1998 απόφαση της Υπουργού Ανάπτυξης «Καθιέ-
ρωσης απασχόλησης .....προσωπικού του ΕΚΕΦΕ «Δ» 
σύμφωνα με την οποία: «Εγκρίνουμε την καθιέρωση 
νυκτερινής και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες απασχόλη-
σης, κατά το εναλλακτικό σύστημα εργασίας επί 24ωρου 
βάσεως, στο τακτικό και με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου τεχνικό και εργατοτεχνικό προσωπικό συντήρη-
σης και λειτουργίας εγκαταστάσεων του ΕΚΕΦΕ «Δ» κατ’ 
εξαίρεση της εφαρμογής της πενθήμερης εβδομάδας 
εργασίας, καθ’ όσον τούτο επιβάλλεται λόγω της ιδιο-
τυπίας των συνθηκών λειτουργίας του ΕΚΕΦΕ «Δ», μέσα 
στα πλαίσια της αριθμ. ΔΙΟΔ/Φ62/278/3081/19.4.1988 
απόφασης του Υπουργού Προεδρίας».

9. Την απόφαση 17022/21.1.2013 (ΦΕΚ 284/Β΄/
13.2.2013) του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνο-
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λογίας «Καθιέρωση εργασίας κατά τις Κυριακές, τις 
εξαιρέσιμες ημέρες και κατά τις νυχτερινές ώρες, για το 
προσωπικό του ΕΚΕΦΕ «Δ».

10. Tο με αριθμό 010/2018-767/3.9.2018 απόσπασμα 
πρακτικού της 626ης Τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. /
θέμα 1 του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» με το οποίο αποφασί-
στηκε η «Έγκριση Συνοπτικού Προϋπολογισμού 2019».

11. Το με αριθμό 100/2018-3819/5.9.2018 έγγραφο του 
ΕΚΕΦΕ «Δ» με το οποίο διαβιβάζεται προς το ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
για έγκριση ο «Συνοπτικός Προϋπολογισμός Οικονομι-
κού Έτους 2019».

12. Το γεγονός ότι:
Οι υπηρεσιακές ανάγκες επιβάλλουν τη νυχτερινή, 

ημερήσια Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών απασχό-
ληση του Μονίμου και Ι.Δ.Α.Χ. προσωπικού του Εθνικού 
Κέντρου έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» - 
ΕΚΕΦΕ «Δ» για το έτος 2019, σε 24ωρη βάση, προς συ-
μπλήρωσης της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, 
που αφορούν:

α. Φύλακες οι οποίοι εργάζονται όλο το χρόνο με 
εναλλασσόμενη βάρδια καθ’ όλο το 24ωρο για τη φύ-
λαξη του Ερευνητικού Πυρηνικού Αντιδραστήρα, των 
λοιπών κτιριακών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων, 
των περιουσιακών στοιχείων και ολόκληρης γενικά της 
περιοχής του ΕΚΕΦΕ «Δ» (Έκταση 550 στρεμμάτων και 
περίπου 55.000 τ.μ. δόμησης).

β. Τεχνικό προσωπικό (ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί συ-
ντήρησης, υδραυλικοί - ψυκτικοί) για την επί 24ώρου 
επίβλεψη της ομαλής λειτουργίας των ηλεκτρομηχανο-
λογικών εγκαταστάσεων. Η Επίβλεψη Λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων πρέπει να είναι συνεχής και αδιάλειπτη 
δεδομένου ότι οι εγκαταστάσεις του ΕΚΕΦΕ «Δ» (πολλές 
εξ’ αυτών είναι μοναδικές και εθνικής εμβέλειας όπως 
ο Ερευνητικός Πυρηνικός Αντιδραστήρας, ο Μεγάλος 
Επιταχυντής Σωματιδίων (Tandem) κ.α.) παρουσιάζουν 
ειδική πολυπλοκότητα και υποστηρίζουν πειράματα 
ερευνητικών προγραμμάτων, τα οποία διενεργούνται 
καθ’ όλο το 24ωρο και για τα οποία απαιτείται η εξασφά-
λιση απρόσκοπτης και αδιάκοπης λειτουργίας.

13. Το γεγονός ότι από την απόφαση προκαλείται δα-
πάνη ύψους 41.982,00 € (ΚΑΕ 0261) η οποία θα καλυφθεί 
από τον υπό έγκριση προϋπολογισμό έτους 2019, σε 
συνέχεια: α) του με αριθμό 100/2018-3819/5.9.2018 εγ-
γράφου του ΕΚΕΦΕ «Δ» με το οποίο διαβιβάζεται προς 
το ΥΠ.Π.Ε.Θ. για έγκριση ο «Συνοπτικός Προϋπολογισμός 
Οικονομικού Έτους 2019» και β) του με αριθμό 010/2018-
767/3.9.2018 αποσπάσματος πρακτικού της 626ης Τα-
κτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» 
με το οποίο αποφασίστηκε η «Έγκριση Συνοπτικού Προ-
ϋπολογισμού 2019».

14. Ότι δεν θα υπάρξει υπέρβαση, ανά υπάλληλο, των 
240 ωρών ετησίως (120 ώρες το εξάμηνο), αποφασίζου-
με:

Εγκρίνουμε, την υπερωριακή απασχόληση του Μονί-
μου και Ι.Δ.Α.Χ. προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Έρευ-
νας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» - ΕΚΕΦΕ «Δ» για 
το έτος 2019, ως εξής:

1. Για δεκατέσσερις (13) Φύλακες Μόνιμους και Ι.Δ.Α.Χ. 

υπαλλήλους 3.360 ώρες απασχόλησης και συνολικής 
δαπάνης 12.910,00 ευρώ.

2. Για δεκατρείς (14) Τεχνικούς Μόνιμους και Ι.Δ.Α.Χ. 
υπαλλήλους 3.360 ώρες απασχόλησης και συνολικής 
δαπάνης 16.120,00 ευρώ.

3. Για οκτώ (8) Οδηγούς Μόνιμους και Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλή-
λους 1.920 ώρες απασχόλησης και συνολικής δαπάνης 
8.700,00 ευρώ.

4. Για έναν (1) Γενικών Καθηκόντων Ι.Δ.Α.Χ. υπάλληλο 
240 ώρες απασχόλησης και συνολικής δαπάνης 852,00 
ευρώ.

5. Για τριάντα πέντε (35) Μόνιμους και ΙΔΑΧ υπαλλή-
λους (Φύλακες - Τεχνικούς - Οδηγούς - Λοιπό Προσω-
πικό) 1.100 ώρες απασχόλησης και συνολικής δαπάνης 
3.400,00 ευρώ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Kυβερνήσεως.

Αγία Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2018 

Ο Διευθυντής και Πρόεδρος Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΥΝΕΣΗΣ

Ι

Αριθμ. 100/2018-5927 (7)
Έγκριση νυχτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων 

ημερών απασχόλησης του Μονίμου και Ι.Δ.Α.Χ. 

προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσι-

κών Επιστημών «Δημόκριτος» - ΕΚΕΦΕ «Δ» προς 

συμπλήρωσης της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής 

εργασίας έτους 2019.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 90 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και 

Κυβερνητικά όργανα», όπως κωδικοποιήθηκαν από το 
π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄/2005) «Κωδικοποίηση της νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα»,

β. τον ιδρυτικό νόμο 1514/1985 « Ανάπτυξη της Επιστη-
μονικής και Τεχνολογικής Έρευνας» (ΦΕΚ Α΄ 13/8.2.1985),

γ. του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη 
και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/8.12.2014) 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το ν. 4386/2016 
(ΦΕΚ 83/Α΄/11.5.2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις»,

δ. του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄/28.6.2014) «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 
ν. 4337/2015 (ΦΕΚ Α΄ 129/17.10.2015) «Μέτρα για την 
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» και με το ν. 4438/2016, 
(ΦΕΚ Α΄ 220/28.11.2016),

ε. του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄ 176/
16.12.2015) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων 
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του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομι-
κών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δι-
καίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του 
ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις,

στ. Το αρθρ. 102 παρ. 2 του ν. 4461/2017 (Α΄ 38) 
28.3.2017,

ζ. Την με αριθμό Εγκύκλιο του ΓΛΚ οικ. 2/40112/
ΔΕΠ/26.5.2017,

η. το ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13.7.2010 ) «Ενίσχυση 
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτο-
διοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύ-
γεια” και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί με το 
ν. 4210/2013 (ΦΕΚ Α΄ 254/21.11.2013),

θ. την με αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ.16752/22.7.2010 
εγκύκλιος « Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεω-
τική...... διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια»,

ι. την με α.π. 20868/29.9.2010 συμπληρωματική εγκύ-
κλιο για την ενίσχυση,

κ. του π.δ. 71/1987 (ΦΕΚ 43/Α΄/1987) «Οργανισμός του 
ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 
19/2000 (ΦΕΚ 15/Α΄/2000) «Τροποποίηση π.δ. 71/1987 
(Οργανισμός ΕΚΕΦΕ «Δ»),

κα. του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22.9.2015) «Ανασύ-
σταση των Υπουργείων.... και Τουρισμού».

κβ. του ν.δ. 496/1974 (ΦΕΚ Α΄ 204) «Περί λογιστικού 
των Ν.Π.Δ.Δ. κλπ».

2. Την με αριθμό 4909/ΦΟΡ/258 απόφαση «Εσωτερι-
κός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (ΦΕΚ 
221/Β΄/1995).

3. Την με αριθμό 110/1/11.88/4.7.2011 απόφαση του 
Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του ΕΚΕΦΕ «Δ», με την οποία 
μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες - εξουσιοδοτήσεις στον 
Πρόεδρο Δ.Σ. και Δ/ντή του ΕΚΕΦΕ «Δ», στον Προϊστά-
μενο της Δ/νσης Δ/κού κ.λπ..

4. Την με αριθμ. πρωτ: 100/2013-317/23.1.2013 από-
φαση του Δ/ντή και Προέδρου Δ.Σ. του ΕΚΕΦΕ «Δ» με 
την οποία τοποθετήθηκε η Προϊσταμένη της Δ/νσης 
Διοικητικού.

5. Την με αριθμ. 15403/8.2.2017 απόφαση του Υπουρ-
γού και του Αναπληρωτή Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 58/8.2.2017) περί διορισμού 
Διευθυντή του ΕΚΕΦΕ “Δ” και Προέδρου Δ.Σ..

6. Το με αριθμό 010/2018-1224/11.12.2018 απόσπα-
σμα πρακτικού της 630ης Τακτικής Συνεδρίασης του 
Δ.Σ./7.12.2018 του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», θέμα ΕΗΔ3 
«Έγκρισης Νυκτερινών - Ημεραργιακών - Υπερωριών 
έτους 2019» σε συνέχεια της Εισήγησης 100/2018-
5510/6.12.2018 με θέμα «Έγκριση νυχτερινής, ημερήσιας 
Κυριακών και Εξαιρέσιμων ημερών καθώς και υπερωρι-
ακής απασχόλησης του μονίμου και ΙΔΑΧ προσωπικού 
του Εθνικό Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δη-
μόκριτος» ΕΚΕΦΕ - «Δ» σε εφαρμογή του άρθρου 20 του 
ν. 4354/2015 για το έτος 2019».

7. Την υπουργική απόφαση 110/481/836/9.6.1988 του 
Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας «Κα-
θιέρωσης νυχτερινής και ημεραργιακής απασχόλησης» 
σύμφωνα με την οποία: «Εγκρίνουμε την καθιέρωση 

νυκτερινής και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες απασχόλη-
σης, κατά το εναλλακτικό σύστημα εργασίας επί 24ωρου 
βάσεως, στο τακτικό και με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου τεχνικό και εργατοτεχνικό προσωπικό συντή-
ρησης και λειτουργίας εγκαταστάσεων του ΕΚΕΦΕ «Δ» 
κατ’ εξαίρεση της εφαρμογής της πενθήμερης εβδομά-
δας εργασίας, καθ’ όσον τούτο επιβάλλεται λόγω της 
ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας του ΕΚΕΦΕ «Δ», 
στα πλαίσια της αριθμ. ΔΙΟΔ/Φ62/278/3081/19.4.1988 
απόφασης του Υπουργού Προεδρίας».

8. Την υπουργική απόφαση 11188 (ΦΟΡ) 1098/
30.10.1998 απόφαση της Υπουργού Ανάπτυξης «Καθι-
έρωσης απασχόλησης .....προσωπικού του ΕΚΕΦΕ «Δ» 
σύμφωνα με την οποία: «Εγκρίνουμε την καθιέρωση 
νυκτερινής και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες απασχόλη-
σης, κατά το εναλλακτικό σύστημα εργασίας επί 24ωρου 
βάσεως, στο τακτικό και με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου τεχνικό και εργατοτεχνικό προσωπικό συντήρη-
σης και λειτουργίας εγκαταστάσεων του ΕΚΕΦΕ «Δ» κατ’ 
εξαίρεση της εφαρμογής της πενθήμερης εβδομάδας 
εργασίας, καθ’ όσον τούτο επιβάλλεται λόγω της ιδιο-
τυπίας των συνθηκών λειτουργίας του ΕΚΕΦΕ «Δ», μέσα 
στα πλαίσια της αριθμ. ΔΙΟΔ/Φ62/278/3081/19.4.1988 
απόφασης του Υπουργού Προεδρίας».

9. Την απόφαση 17022/21.1.2013 (ΦΕΚ 284/Β΄/
13.2.2013) του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνο-
λογίας «Καθιέρωση εργασίας κατά τις Κυριακές, τις 
εξαιρέσιμες ημέρες και κατά τις νυχτερινές ώρες, για το 
προσωπικό του ΕΚΕΦΕ «Δ».

10. Tο με αριθμό 010/2018-767/3.9.2018 απόσπασμα 
πρακτικού της 626ης Τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. /
θέμα 1 του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» με το οποίο αποφασί-
στηκε η «Έγκριση Συνοπτικού Προϋπολογισμού 2019».

11. Το με αριθμό 100/2018-3819/5.9.2018 έγγραφο του 
ΕΚΕΦΕ «Δ» με το οποίο διαβιβάζεται προς το ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
για έγκριση ο «Συνοπτικός Προϋπολογισμός Οικονομι-
κού Έτους 2019».

12. Το γεγονός ότι:
Οι υπηρεσιακές ανάγκες επιβάλλουν τη νυχτερινή, 

ημερήσια Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών απασχό-
ληση του Μονίμου και Ι.Δ.Α.Χ. προσωπικού του Εθνικού 
Κέντρου έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» - 
ΕΚΕΦΕ «Δ» για το έτος 2019, σε 24ωρη βάση, προς συ-
μπλήρωσης της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, 
που αφορούν:

α. Φύλακες οι οποίοι εργάζονται όλο το χρόνο με 
εναλλασσόμενη βάρδια καθ’ όλο το 24ωρο για τη φύ-
λαξη του Ερευνητικού Πυρηνικού Αντιδραστήρα, των 
λοιπών κτιριακών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων, 
των περιουσιακών στοιχείων και ολόκληρης γενικά της 
περιοχής του ΕΚΕΦΕ «Δ» (Έκταση 550 στρεμμάτων και 
περίπου 55.000 τ.μ. δόμησης).

β. Τεχνικό προσωπικό (ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί συ-
ντήρησης, υδραυλικοί - ψυκτικοί) για την επί 24ώρου 
επίβλεψη της ομαλής λειτουργίας των ηλεκτρομηχανο-
λογικών εγκαταστάσεων. Η Επίβλεψη Λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων πρέπει να είναι συνεχής και αδιάλειπτη 
δεδομένου ότι οι εγκαταστάσεις του ΕΚΕΦΕ «Δ» (πολλές 
εξ’ αυτών είναι μοναδικές και εθνικής εμβέλειας όπως 
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ο Ερευνητικός Πυρηνικός Αντιδραστήρας, ο Μεγάλος 
Επιταχυντής Σωματιδίων (Tandem) κ.α.) παρουσιάζουν 
ειδική πολυπλοκότητα και υποστηρίζουν πειράματα 
ερευνητικών προγραμμάτων, τα οποία διενεργούνται 
καθ’ όλο το 24ωρο και για τα οποία απαιτείται η εξασφά-
λιση απρόσκοπτης και αδιάκοπης λειτουργίας.

13. Το γεγονός ότι από την απόφαση προκαλείται δα-
πάνη ύψους 69.040,00 € (ΚΑΕ 0263) η οποία θα καλυφθεί 
από τον υπό έγκριση προϋπολογισμό έτους 2019, σε 
συνέχεια: α) του με αριθμό 100/2018-3819/5.9.2018 εγ-
γράφου του ΕΚΕΦΕ «Δ» με το οποίο διαβιβάζεται προς 
το ΥΠ.Π.Ε.Θ. για έγκριση ο «Συνοπτικός Προϋπολογισμός 
Οικονομικού Έτους 2019» και β) του με αριθμό 010/2018-
767/3.9.2018 αποσπάσματος πρακτικού της 626ης Τακτι-
κής συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» με 
το οποίο αποφασίστηκε η «Έγκριση Συνοπτικού Προϋ-
πολογισμού 2019», αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε, τη νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων 
ημερών απασχόληση του Μονίμου και Ι.Δ.Α.Χ. προσωπι-
κού του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών 

«Δημόκριτος» - ΕΚΕΦΕ «Δ» για το έτος 2019, προς συ-
μπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, 
ως εξής:

1. Για δεκατρείς (13) Φύλακες Μόνιμους και Ι.Δ.Α.Χ. 
υπαλλήλους 9.600 Νυχτερινές ώρες απασχόλησης και 
συνολικής δαπάνης 23.760,00 ευρώ και 6.240 Ημεραρ-
γιακές και Εξαιρέσιμες ώρες απασχόλησης και συνολικής 
δαπάνης 19.320,00 ευρώ.

2. Για δεκατρείς (13) Τεχνικούς Μόνιμους και Ι.Δ.Α.Χ. 
υπαλλήλους 4.800 Νυχτερινές ώρες απασχόλησης και 
συνολικής δαπάνης 14.460,00 ευρώ και 3.120 Ημεραρ-
γιακές και Εξαιρέσιμες ώρες απασχόλησης και συνολικής 
δαπάνης 11.500,00 ευρώ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Kυβερνήσεως.

Αγία Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2018 

Ο Διευθυντής και Πρόεδρος Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΥΝΕΣΗΣ
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*02061333112180012*

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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