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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση του Ωρολογίου Προγράμματος της 
Γ΄ τάξης Μουσικού Γενικού Λυκείου.

2 Καθορισμός παγίου κατ’ αποκοπή χορηγήματος 
καθαριότητας για την Περιφερειακή Διεύθυνση 
Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
Μακεδονίας - Θράκης.

3 Σύσταση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του ν. 
4369/2016 για το Εθνικό Τυπογραφείο.

4 Τροποποίηση απόφασης για την ίδρυση σχολής 
προπονητών καλαθοσφαίρισης γ’ κατηγορίας, 
στη Θεσσαλονίκη.

5 Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας για το προ-
σωπικό του Τμήματος Περιβάλλοντος, Πολιτικής 
Προστασίας - Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και 
Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου Ερμιονίδας για 
το έτος 2018.

6 Καθιέρωση ωραρίου λειτουργίας χώρων στάθ-
μευσης του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2018.

7 Πραγματοποίηση εργασίας καθ’ υπέρβαση του 
υποχρεωτικού ωραρίου για το έτος 2018 στον Το-
πικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων(ΤΟΕΒ) του 
Αρδευτικού Δικτύου Σερρών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 15993/Δ2 (1)
  Τροποποίηση του Ωρολογίου Προγράμματος της 

Γ΄ τάξης Μουσικού Γενικού Λυκείου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του εδαφ. δ. της παρ. 2 του άρθρου 42 

του ν. 4186/2013 (Α' 193) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 45 του ν. 4186/2013
(Α' 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
και λοιπές διατάξεις».

2) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/ 
2011 (Α' 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειρα-
ματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 
Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές 
διατάξεις».

3) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1824/1988
(Α' 296), με το οποίο κυρώθηκε η με αριθμ. πρωτ. 
Γ2/3345/ 02.09.1988 υπουργική απόφαση (Β' 649) «Ίδρυ-
ση και λειτουργία μουσικών σχολείων».

4) Το Προεδρικό Διάταγμα με αριθμ. 125/2016 (Α' 210) 
με θέμα: «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών».

5) Την με αρ. πρωτ. 130085/Δ2/18-08-2015 υπουργική 
απόφαση (Β'1817) με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των 
μαθημάτων των Α', Β', Γ' τάξεων Μουσικού Γυμνασίου 
και των Α', Β' και Γ' τάξεων Γενικού Μουσικού Λυκείου».

6) Την με αρ. πρωτ. 186646/Δ2/01-11-2017 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 579 /τ.Υ.Ο.Δ.Δ.) «Συγκρότηση Καλλιτεχνι-
κής Επιτροπής Μουσικών Σχολείων».

7) 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 (Α' 98).

8) Την με αρ. 42/12-10-2017 πάξη του Δ.Σ. του Ινστι-
τούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

9) Την με αρ. 04/14-12-2017 πράξη της Καλλιτεχνικής 
Επιτροπής Μουσικών Σχολείων.

10) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τις δαπάνες που καλύπτονται 
από αυτόν, σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 9929/Β1/ 
22-01-2018 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 
(Α' 143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 
του ν. 4337/2015 (Α' 129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣ-
ΣΑ» και «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ» της Γ' τάξης Γενι-
κού Μουσικού Λυκείου αποτελούν κλάδους του μαθή-
ματος «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ».

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό 
έτος 2017-2018.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2018

Ο Yπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

    Αριθμ. ΕΞ- 29882-2018-55001 (2)
Καθορισμός παγίου κατ' αποκοπή χορηγήματος 

καθαριότητας για την Περιφερειακή Διεύθυνση 

Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργα-

σία Μακεδονίας - Θράκης.

  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (Π.Δ.Ε.Α.Υ.Ε.)
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α΄/5-8-11), όπως ισχύει
β. του π.δ. 134/2017 (ΦΕΚ 168/Α'/06.11.2017) «Οργανι-

σμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

2. Το π.δ. 80/2016 «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από 
τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/05-08-2016).

3. Το ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-2014) «Αρχές δη-
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» όπως ισχύει.

4. Την υπ' αριθμ. 60417/11902/28-12-2017 απόφαση 
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης «Ορισμός δευτερευόντων διατα-
κτών των πιστώσεων του Προϋπολογισμού του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) ειδικός φορέας 33/120 
«δαπάνες Σ.ΕΠ.Ε.»» (Β' 4609).

5. Την υπ' αριθμ. οικ. 3535/Δ9.1215/30-01-2017 από-
φαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μεταβίβαση αρμοδιοτή-
των του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Γενικό Γραμματέα του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης, στον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), στους Προϊσταμένους 
Γενικών Διευθύνσεων και Τμημάτων του Υπουργείου και 
στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων του 
Σ.ΕΠ.Ε.» (Β' 212).

6. Το ν 4507/2017 (Φ.Ε.Κ. Α΄/196/20.12.2017) «Κύρωση 
του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018».

7. Το άρθρο 2 της αριθμ. 2/5091/0026/25-05-2012 
ΦΕΚ 1741/Β΄/25-5-2012 απόφασης του Υπ. Οικονομι-
κών «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για 
την πληρωμή δαπανών πάγιων κατ'αποκοπή χορηγη-
μάτων και μισθωμάτων κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών», 
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε την πάγια επιχορήγηση για καθαριότητα 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης Ασφάλει-
ας και Υγείας στην Εργασία Μακεδονίας - Θράκης σε 
2.000,00€ (μηνιαίο ποσό 600,00€ συνολικά), για χρονικό 
διάστημα 3 μήνες και 10 ημέρες, μετά την ημερομηνία 
δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αρ-
χής γενομένης της 01/03/2018.

Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει την πίστωση του προϋπο-
λογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 33-120 και Κωδικού 
Εξόδου 1232 του οικ. Έτους 2018.

Η παραπάνω πίστωση θα εισπράττεται από τον Διευ-
θυντή, μέσω χρηματικού εντάλματος, για την πληρωμή 
δαπανών καθαρισμού των γραφείων της Π.Δ.Ε.Α.Υ.Ε. 
Μακεδονίας - Θράκης.

Μετά την λήξη του τρέχοντος έτους ο Διευθυντής της 
ανωτέρω Υπηρεσίας, ως υπεύθυνος διαχειριστής της 
πίστωσης αυτής υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμό 
σωστής διαχείρισης της, υποβάλλοντας πλήρη δικαιολο-
γητικά στην Υπηρεσία του.

Καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής με α/α 8159 και αρ. πρωτ. 150/17.01.2018 
της Δ.Υ.Ε.Ε Ν. Θεσσαλονίκης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως .

 Θεσσαλονίκη, 29 Ιανουαρίου 2018

Ο Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ

Ι

    Αριθμ. Γ6181 (3)
Σύσταση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του

ν. 4369/2016 για το Εθνικό Τυπογραφείο.

  Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 21 του ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο 

Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική 
διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγω-
γών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια – αξιοκρατία 
και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 33/Α΄/2016), ΜΕΡΟΣ Β΄ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, Αξιολόγηση, Στοχοθεσία, κοινωνική λο-
γοδοσία και συμμετοχή.

β) της υπ΄ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14./750/οικ.32768/
22-12-2016 απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης «Καθορισμός της μορφής και του περιε-
χομένου των Εντύπων Έκθεσης Αξιολόγησης σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 4369/2016» ( ΦΕΚ 4434/Β΄/2016).

γ) των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του 
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 45/Α΄/1999).
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2. Την υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/753/οικ.7513/
3-3-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης ν. 4369/2016 ΜΕΡΟΣ Β΄ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟ-
ΓΗΣΗΣ, Αξιολόγηση, Στοχοθεσία, κοινωνική λογοδο-
σία και συμμετοχή, ΑΔΑ: ΨΩ5Κ465ΧΘΨ-ΠΥΒ(ΦΕΚ 33/
Α΄/2016).

3. Tις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.3861/2010 «Ενί-
σχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα 
Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».

4. Την υπ’ αριθμ. Γ8936/6-2-2017 απόφαση «Μεταβί-
βαση αρμοδιοτήτων στον Ειδικό Γραμματέα του Εθνικού 
Τυπογραφείου και του δικαιώματος να υπογράφουν ”Με 
εντολή Υπουργού” στους Προϊστάμενους Οργανικών Μο-
νάδων του Εθνικού Τυπογραφείου» (ΦΕΚ 359/Β΄/9-2-2017)
 σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 4385/13-2-2015 κοι-
νή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 79/ 
τ.Υ.Ο.Δ.Δ./27-2-2015).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Συστήνουμε στο Εθνικό Τυπογραφείο την Ειδική Επι-
τροπή Αξιολόγησης του άρθρου 21 του ν. 4369/2016.

Η εν λόγω Επιτροπή αποτελείται από την Προϊστάμενο 
της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ως Πρόεδρο, έναν 
προϊστάμενο του οικείου φορέα και έναν προϊστάμενο Δι-
εύθυνσης από άλλο φορέα με ισάριθμους ομοιόβαθμους 
αναπληρωτές τους από τον οικείο ή από άλλους φορείς.

Η επιλογή του μέλους της Επιτροπής από τον οικείο 
φορέα εκτός του Προέδρου γίνεται με δημόσια κλήρω-
ση. Για την επιλογή του μέλους που προέρχεται από άλλο 
φορέα διενεργείται υποχρεωτικά δημόσια κλήρωση με-
ταξύ τουλάχιστον πέντε (5) υποψηφίων που προέρχονται 
από πέντε (5) διαφορετικούς φορείς.

Γραμματέας της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης ορίζε-
ται υπάλληλος της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Στην Επιτροπή μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και 
δύο (2) αιρετοί εκπρόσωποι των μόνιμων υπαλλήλων 
ή των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), αναλόγως της υπηρεσιακής 
σχέσης του αξιολογούμενου. 

Στην επιτροπή μετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκ-
πρόσωπος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου ή Συλ-
λόγου ή Σωματείου, του οποίου ο αξιολογούμενος είναι 
μέλος, ύστερα από αίτηση του τελευταίου. 

Έργο της Ειδικής Επιτροπής είναι η αξιολόγηση των 
ενστάσεων του άρθρου 20 του ν. 4369/2016, καθώς και 
των εξαιρετικών επιδόσεων κατά τα οριζόμενα στις πα-
ραγράφους 5 και 12 του άρθρου 17, στις παραγράφους 5 
και 11 του άρθρου 18 και στην παράγραφο 4 του άρθρου 
16 του ίδιου νόμου.

Αν η Επιτροπή κληθεί να αξιολογήσει ενστάσεις ή τις 
εξαιρετικές επιδόσεις υπαλλήλων ή προϊσταμένων που 
έχουν αξιολογηθεί από μέλος της Επιτροπής, το συγκε-
κριμένο μέλος κωλύεται να συμμετάσχει στην εξέταση 

του εν λόγω θέματος από την Επιτροπή και τη θέση του 
παίρνει ο αναπληρωτής του. 

Η θητεία των μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγη-
σης είναι διετής. 

  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2018

Ο Ειδικός Γραμματέας 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΕΑΣΠ/44011/ 
2504/774/650 (4)
Τροποποίηση απόφασης για την ίδρυση σχολής 

προπονητών καλαθοσφαίρισης γ' κατηγορίας, 

στη Θεσσαλονίκη.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 

για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 
98/Α΄/22-4-2005).

β) Του άρθρου 136 παρ. 6 του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 
Α΄121), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 παρ. 2 
του ν. 4170/2013 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, 
ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού 
του ν. Σ.Κ. και άλλες διατάξεις».

δ) Του ν. 3861/09-07-2010 (ΦΕΚ 112 Α') «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 
και άλλες διατάξεις».

ε) Του π.δ. 104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ171/Α΄/28/08/2014) 
όπως τροποποιήθηκε με τους ν. 4326/2015 (ΦΕΚ 49/
Α΄/13/05/2015) και 4373/2016 (ΦΕΚ 49/Α΄/01/04/2016).

στ) Του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α') «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων».

η) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/
Α΄/5-11-2016).

2. Την υπ'αριθμ. ΥΠΠΟΑ/375614/9900/11-11-2016 
απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολι-
τισμού και Αθλητισμού, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Γεώργιο Βασι-
λειάδη» (ΦΕΚ 3672/Β΄/11.11.2016).

3. Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντο-
λή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, τον 
Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Υποστήριξης Αθλητι-
σμού, τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και 
Αυτοτελών Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Αθλητι-
σμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 
4057/Β΄/16/12/2016).
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4. Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής « Με εντο-
λή Υπουργού» ή «Με εντολή Υφυπουργού».

Κατά περίπτωση στους Γενικούς Γραμματείς Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού, Προϊσταμένους Γενικών Διευθύν-
σεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελούς Γραφείου 
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού. ΦΕΚ 901/Β΄/17/03/2017).

5. Το αριθμ. πρωτ: 133562/21-04-2016 έγγραφο του 
Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού προς την Ελληνική Ομο-
σπονδία Καλαθοσφαίρισης.

6. Το με αριθμ. πρωτ. εισερχ: 358892/02-11-2016 έγ-
γραφο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

7. Τα με αριθμ. πρωτ. εισερχ: 307792/23-09-2016 και 
356386/01-11-2016, 413222/12-12-2016 έγγραφα του 
Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης.

8. Το Δ.Υ./19-1-2018 έγγραφο της Επιτροπής Διοίκησης 
της Σχολής προπονητών Κατηγορίας,στη Θεσσαλονίκη 
(ΦΕΚ 445/Β΄/16-2-2017).

9. Την αριθμ. 11671/2005 απόφαση του Υφυπουργού 
Πολιτισμού (ΦΕΚ 407/Β΄/200 «Κανονισμός προπονητών 
Καλαθοσφαίρισης».

10. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

11. Τις υπάρχουσες ανάγκες σε προπονητικό δυναμικό 
στο άθλημα, αποφασίζουμε:

Τροποποιείται η με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/
ΤΕΑΣΠ/10841/806/170/116/16-1-2017 (ΦΕΚ ΦΕΚ 445/
Β΄/16-2-2017) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, ως προς την καταληκτική ημερομηνία 
του διαστήματος λειτουργίας της Σχολής Προπονητών 
Καλαθοσφαίρισης Γ' Κατηγορίας, που θα λειτουργήσει 
στη Θεσσαλονίκη, η οποία ορίζεται στις 28/2/2019. Κατά 
τα λοιπά η απόφαση ισχύει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2018

Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού

ΙΟΥΛΙΟΣ ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

Ι

    Αριθμ. 12530 (5)
Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας για το προσωπικό 

του Τμήματος Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασί-

ας - Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης 

Πρασίνου του Δήμου Ερμιονίδας για το έτος 2018. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/30-5-1997) 

«Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ-
μιση θεμάτων για την Τοπικής Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/
7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
και ιδίως του άρθρου 280 παρ. Ι.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ 
232/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 
143/τ.Α΄/28-7-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

5. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/ 
2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α΄/11.5.2015) «Εκδημοκρατισμός της 
Διοίκησης - Καταπολέμησης Γραφειοκρατίας και Ηλε-
κτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και 
άλλες διατάξεις».

6. Την αριθμ. 15870/15.5.2017 (ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./ 
26.5.2017) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ανα-
φορικά με το διορισμό Συντονιστή στην Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

7. Την αριθμ. 229/2017 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ερμιονίδας, σχετικά με την ανάγκη για την 
καθιέρωση εικοσιτετράωρης απασχόλησης όλου του 
προσωπικού του Τμήματος Περιβάλλοντος, Πολιτικής 
Προστασίας - Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντή-
ρησης Πρασίνου του Δήμου όλες τις ημέρες του μήνα 
ως επίσης και τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες.

8. Το γεγονός ότι συντρέχουν ειδικές περιπτώσεις και 
επιβάλλεται τούτο από τη φύση του έργου το οποίο επι-
τελούν, αποφασίζουμε:

Α. Καθιερώνουμε την εργασία όλου του προσωπικού 
του Τμήματος Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας - 
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου 
του Δήμου Ερμιονίδας για το έτος 2018 ως ακολούθως:

Να λειτουργούν όλες τις ημέρες του μήνα και σε εικο-
σιτετράωρη βάση καθώς και τις Κυριακές και τις ημέρες 
αργίας οι υπηρεσίες του Τμήματος Περιβάλλοντος, Πο-
λιτικής Προστασίας - Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και 
Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου Ερμιονίδας για όλο 
το προσωπικό (μόνιμο, ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ).

Β. α. Στο προσωπικό που πρόκειται να απασχοληθεί 
κατά το Σάββατο καθορίζεται ως ημέρα ανάπαυσης η 
μεθεπόμενη εργάσιμη ημέρα της αργίας.

β. Στο προσωπικό που πρόκειται να απασχοληθεί κατά 
τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες - αργίες θα κα-
ταβάλλονται οι όποιες προσαυξήσεις σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού έτους 2018 του 
Δήμου Ερμιονίδας ύψους 8.000,00 € η οποία θα βαρύνει 
τους Κ.Α. 20-6011, 20-6051, 20-6041, 20-6054, 20-6021, 
20-6052 και 20-6012 των εξόδων του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Τρίπολη, 31 Ιανουαρίου 2018

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
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    Αριθμ. 11358 (6)
Καθιέρωση ωραρίου λειτουργίας χώρων στάθ-

μευσης του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2018.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων:
α) 2801 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') «Νέα Αρχιτεκτο-

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

β) 36 παρ. 3 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄/2007) "Κύ-
ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτι-
κών Υπαλλήλων",

γ) 8 Α' παρ. 4 περ. α υποπερ. δδ) του π.δ/τος 139/2010 
(ΦΕΚ 232 Α΄/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου»,

δ) 28 παρ. 1 του ν. 325/2015 (ΦΕΚ 47 Α΄/2015) «Εκδη-
μοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειο-
κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις»,

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

2. Το 2108/15.01.2018 έγγραφο του γραφείου Δημοτι-
κού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας, με τα οποία απε-
στάλη η 21-815/21.12.2017 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Κέρκυρας, με την οποία αποφασίστηκε η 
λειτουργία του χώρου στάθμευσης στην Κάτω Πλατεία 
του Δήμου Κέρκυρας ολόκληρη την εβδομάδα από τις 
07.00 έως τις 22.00 έτους 2018.

3. Το γεγονός ότι με την ανωτέρω απόφαση θα αντι-
μετωπιστούν ζητήματα εξυπηρέτησης της καθημερινό-
τητας των πολιτών.

4. Την 61524/04.12.2017 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονο-
μικών του Δήμου Κέρκυρας περί πρόβλεψης πίστωσης 
στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2018 για την κάλυψη 
της δαπάνης που θα προκληθεί από την απόφαση αυτή, 
αποφασίζουμε:

Για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία 
του χώρου στάθμευσης στην Κάτω Πλατεία του Δήμου 
Κέρκυρας καθιερώνουμε το ωράριο λειτουργίας του 
ολόκληρη την εβδομάδα με δυο εργαζόμενους ανά βάρ-
δια από τις 07.00 π.μ. έως τις 22.00 μ.μ. για το έτος 2018.

Η ημέρα υποχρεωτικής ανάπαυσης θα καθορίζεται 
βάσει των υπηρεσιακών αναγκών.

Η ημέρα του Σαββάτου δε θεωρείται ημέρα αργίας, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Η αμοιβή του προσωπικού για την απασχόλησή του 
κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και αργίες θα είναι κάθε 
φορά η προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η δαπάνη που θα προκληθεί από την παρούσα ανέρ-
χεται στο ύψος των 316.400,00€ και θα βαρύνει τους 
Κ.Α. 70.02.6021 και 70.02.6052 του προϋπολογισμού του 
Δήμου Κέρκυρας οικονομικού έτους 2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κέρκυρα, 31 Ιανουαρίου 2018

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

Ι

    Αριθμ. απόφ.: 10 (7)
Πραγματοποίηση εργασίας καθ' υπέρβαση του 

υποχρεωτικού ωραρίου για το έτος 2018 στον 

Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων(ΤΟΕΒ) 

του Αρδευτικού Δικτύου Σερρών.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΩΝ
ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

  Αφού έλαβε υπόψη:
1. Το άρθρο 7 του Κεφαλαίου Β' του ν. 4354/2015(176/Α') 

σύμφωνα με το οποίο στο πεδίο εφαρμογής του υπάγο-
νται οι υπάλληλοι των Γενικών και Τοπικών Οργανισμών 
Εγγείων Βελτιώσεων (περ. ιδ).

2. Την 2/2015/ΔΕΠ/5-1-2016 εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Οικονομικών με θέμα: Παροχή οδηγιών για την 
εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β' του ν. 4354/ 
2015(176/Α') « Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων 
του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης (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.ΕΚ.Ο. του κεφ. Α' του ν. 3429/ 
2015 (Α'314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις» και ΑΔΑ: 
ΨΑΕΦΗ-Π07.

3. Τις Διατάξεις της παρ. α ΤΟΥ άρθρου 20(Εργασία 
καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου) του ν. 4354/ 
2015, στις οποίες επισημαίνεται ότι είναι υποχρεωτική η 
δημοσίευση των ανωτέρω αποφάσεων στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

4. Την εισήγηση του Προέδρου του Οργανισμού στο 
5° θέμα «Πραγματοποίηση εργασίας καθ' υπέρβαση του 
υποχρεωτικού ωραρίου για το έτος 2018 στον Τοπικό 
Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων(ΤΟΕΒ) του Αρδευτικού 
Δικτύου Σερρών» και κυρίως το γεγονός ότι οι αυξημέ-
νες υπηρεσιακές ανάγκες του Οργανισμού-πέρα από 
την περίοδο λειτουργικής αιχμής των έργων κατά την 
αρδευτική περίοδο κατά την οποία τα έργα λειτουργούν 
σε 24ωρη βάση (άρθρο 4 του Κανονισμού Άρδευσης) -
υπάρχουν και καθ' όλο το έτος εξαιτίας της έλλειψης τα-
κτικού προσωπικού.

5. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή, δε συνεπάγεται επι-
βάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού καθώς οι πόροι 
των Ο.Ε.Β. προέρχονται από τις ανταποδοτικές εισφορές 
των ωφελουμένων (άρθρο 15 του ν.δ. 3881/1958 «Περί 
Έργων Εγγείων Βελτιώσεων»), αποφασίζει ομόφωνα:

Α) Την πραγματοποίηση υπερωριακής καθ' υπέρβα-
σης του υποχρεωτικού ωραρίου απασχόλησης, εντός 
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του 2018, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 
όπως ισχύει.

Ειδικότερα, για το Α' εξάμηνο του 2018 απογευματινή 
υπερωριακή εργασία πέραν των ωρών της υποχρεωτι-
κής εργασίας μέχρι 120 ώρες για τέσσερις (4) Τακτικούς 
υπαλλήλους. Μέχρι 96 ώρες υπερωριακής εργασίας κατά 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες για τέσσερις (4) Τακτικούς 
υπαλλήλους και μέχρι 32 ώρες για πέντε (5) Εποχικούς 
υπαλλήλους

Δηλαδή συνολικά για εννέα (9) υπαλλήλους και χίλιες 
είκοσι τέσσερις ώρες (1.024) συνολικά κατ' ανώτατο 
όριο, ήτοι ποσό 6.100 ευρώ.

Ειδικότερα, για το Β' εξάμηνο του 2018 απογευματινή 
υπερωριακή εργασία πέραν των ωρών της υποχρεωτι-
κής εργασίας μέχρι 120 ώρες για τέσσερις (4) Τακτικούς 
υπαλλήλους. Μέχρι 96 ώρες υπερωριακής εργασίας κατά 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες για τέσσερις (4) Τακτικούς 

υπαλλήλους και μέχρι 32 ώρες για πέντε (5) Εποχικούς 
υπαλλήλους

Δηλαδή συνολικά για εννέα (9) υπαλλήλους και χίλιες 
είκοσι τέσσερις ώρες (1.024) συνολικά κατ' ανώτατο 
όριο, ήτοι ποσό 6.100 ευρώ. 

Β) Ανώτατο όργανο για την αναγκαιότητα πραγμα-
τοποίησης υπερωριακής απασχόλησης καθίσταται ο 
Πρόεδρος του Οργανισμού Παπαδημητρίου Απόστολος 
και για την παρακολούθηση της υλοποίησης εντός των 
ορίων του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού έτους 2018, 
καθίσταται το οικονομικό τμήμα του Οργανισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλεια, 31 Ιανουαρίου 2018

Ο Πρόεδρος 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ    
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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