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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
16 Φεβρουαρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Κοστολόγηση/τιμολόγηση παρεχομένων υπηρεσιών και οικονομική τακτοποίηση των δοσοληψιών των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

2

Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης
εκτός έδρας των υπαλλήλων του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου
Νάουσας», για το έτος 2018.

3

Έγκριση καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του Κέντρου Κοινότητας
με παράρτημα ΡΟΜΑ Δήμου Αλεξάνδρειας.

4

Καθορισμός υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλου του Δήμου Μουζακίου για την τήρηση των
πρακτικών συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου.

5

Αποζημίωση εφημεριακής απασχόλησης επιστημονικού προσωπικού, εργασίας υπερωριακής, νυχτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών μόνιμου προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. και Ι.Δ.Ο.Χ. για το έτος
2018.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. Φ.800/373010/Σ.439
(1)
Κοστολόγηση/ τιμολόγηση παρεχομένων υπηρεσιών και οικονομική τακτοποίηση των δοσοληψιών των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ.3 του άρθρου 4 και της παρ.3 του άρθρου
55 του ν.δ/τος 721/1970 (Α'251).
β. Της παρ.3 του άρθρου 19 του Γενικού Κανονισμού
«Περί Αμοιβαίων Εξυπηρετήσεων Κοστολόγησης και Οι-
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κονομικής Τακτοποίησης των Δοσοληψιών των Κλάδων
των Ενόπλων Δυνάμεων» (Β'358).
γ. Του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α' 98).
δ. Του π.δ/τος 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 116).
2. Την υπ' αριθ. 471631/2-4-80/ΓΕΑ/Δ/Δ1 απόφαση
Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Περί κυρώσεως Ειδικού Κανονισμού διαθέσεως αγαθών και παροχής υπηρεσιών
από την Πολεμική Αεροπορία σε τρίτους» (Β'398).
3. Την υπ' αριθ. Φ.048.135/1/82/Οκτ 82/ΓΕΝ/Ε1 απόφαση ΥΕΘΑ «Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού περί διαθέσεως αγαθών και παροχής υπηρεσιών του Πολεμικού
Ναυτικού σε τρίτους» (Β' 756).
4. Την υπ' αριθ. Φ.800/214028/Σ.3434/7 Φεβ 2015 απόφαση ΥΕΘΑ «Έγκριση Γενικού Κανονισμού Κοστολόγησης» (Β'129/2016).
5. Την πάγια διαταγή 8-15/1991 ΓΕΣ/ΔΥΠΟΣΤΗ «Περί
τρόπου διαθέσεως και κοστολογήσεως υλικών - εφοδίων και παροχής υπηρεσιών σε άλλους Κλάδους των ΕΔ,
δημόσιες υπηρεσίες, τρίτους και ξένες χώρες».
6. Την υπ' αριθ. 53 γνωμάτευση της 16ης /08-06-20Ί7
συνεδρίασης Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων
(ΣΑΓΕ).
7. Την υπ' αριθ. 7/2018 εισήγηση του προϊσταμένου
των οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Καθορισμός τιμών κόστους
Η τιμολόγηση με βάση τιμές κόστους ώρας πτήσεως
αεροσκαφών -ελικοπτέρων για όλα τα αεροπορικά μέσα,
κόστους πλου πολεμικών πλοίων, ώρας κίνησης - λειτουργίας οχημάτων - μηχανημάτων (λεωφορεία, οχήματα γενικής χρήσης, γερανοφόρα και χωματουργικά
μηχανήματα) και εργατοώρας εργοστασίων - συνεργείων
κατά είδος εργασίας συντηρήσεως (επίγεια -αεροπορικά
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- πλωτά μέσα), το κόστος αποδοχών κατώτερου προσωπικού καθώς και η τιμολόγηση γενικών αλληλοεξυπηρετήσεων μεταξύ των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων,
καθορίζονται στα παραρτήματα «Α», «Β», «Γ», «Δ», «Ε»,
«ΣΤ», «Ζ» και «Η» της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
Τιμολόγηση παρεχομένων υπηρεσιών
μεταξύ των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων
και προς τρίτους
1. Πέραν των προβλεπομένων στο Γενικό Κανονισμό
περί αμοιβαίων εξυπηρετήσεων, κοστολόγησης και οικονομικής τακτοποίησης των δοσοληψιών των Κλάδων
των ΕΔ, καθορίζονται τα παρακάτω:
α. Δοσοληψίες μεταξύ των Κλάδων των ΕΔ.
(1) Το κόστος που επιβαρύνει τον εκάστοτε Κλάδο,
προς όφελος του οποίου γίνεται η αντίστοιχη διάθεση
μέσου από άλλο Κλάδο, υπολογίζεται με βάση τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα «Α».
(2) Για τις λοιπές υπηρεσίες, που καθορίζονται στο Παράρτημα «ΣΤ», η τιμολόγηση γίνεται με έκπτωση 50% επί
του κόστους εργατοώρας.
β. Δοσοληψίες των Κλάδων των ΕΔ με λοιπούς φορείς.
(1) Έκπτωση 15% σε παρεχόμενες υπηρεσίες προς
όφελος των Σωμάτων Ασφαλείας (Ελληνική Αστυνομία,
Πυροσβεστικό Σώμα, Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή), Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, των Ενόπλων
Δυνάμεων της Κυπριακής Δημοκρατίας και των ανθρωπιστικών αποστολών του Υπουργείου Εξωτερικών.
(2) Προσαύξηση 15% σε παρεχόμενες υπηρεσίες στο
Δημόσιο Τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 1 του
ν. 1256/1982 (Α’ 129).
(3) Προσαύξηση 50% σε παρεχόμενες υπηρεσίες προς
όφελος φυσικών και νομικών προσώπων της ημεδαπής,
που δεν ανήκουν στο Δημόσιο Τομέα του ν. 1256/1982.
Εφόσον χρησιμοποιούνται Α/Φ - Ε/Π, υφίσταται επιπλέον
επιβάρυνση 10 λεπτών για κάθε κιλό μεταφερομένου
βάρους ανά ώρα πτήσης.
(4) Προσαύξηση 75% σε παρεχόμενες υπηρεσίες προς
όφελος άλλων κρατών και διεθνών οργανισμών. Εφόσον
χρησιμοποιούνται Α/Φ -Ε/Π, υφίσταται επιπλέον επιβάρυνση 20 λεπτών για κάθε κιλό μεταφερομένου βάρους
ανά ώρα πτήσης.
(5) Προσαύξηση 100% σε παρεχόμενες υπηρεσίες
προς όφελος φυσικών και νομικών προσώπων της αλλοδαπής. Εφόσον χρησιμοποιούνται Α/Φ - Ε/Π υφίσταται
επιπλέον επιβάρυνση 30 λεπτών για κάθε κιλό μεταφερομένου βάρους ανά ώρα πτήσης.
(6) Έκπτωση 25% σε παρεχόμενες υπηρεσίες προς
όφελος του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.
2. Οι οικονομικές επιβαρύνσεις ανά κιλό μεταφερομένου βάρους της προηγούμενης παραγράφου, δεν
ισχύουν σε περίπτωση μεταφοράς ασθενών ή επιβατών,
αλλά αποκλειστικά για τη μεταφορά φορτίων, υλικών
και εμπορευμάτων. Εφόσον μεταφέρονται φορτία ή υλικά, που θεωρούνται επικίνδυνα για την ασφάλεια των
πτήσεων (πυρομαχικά, εκρηκτικά, εμπρηστικά, κλπ), οι
παραπάνω οικονομικές επιβαρύνσεις διπλασιάζονται.
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Άρθρο 3
Κρατήσεις
Στα ποσά των τιμολογίων, που εκδίδονται κατά τα
καθοριζόμενα στα άρθρα 1 και 2, σε φυσικά και νομικά
πρόσωπα της ημεδαπής, συνυπολογίζεται κράτηση 4%
υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, του Μετοχικού
Ταμείου Ναυτικού, ή του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας, κατά περίπτωση, η οποία αποδίδεται στη συνέχεια
κατά τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 4
Λοιπές δαπάνες
Οι κινήσεις οχημάτων, οι πτήσεις αεροσκαφών-ελικοπτέρων και οι πλόες των πλοίων στο εξωτερικό επιβαρύνονται επιπλέον με τις δαπάνες αποζημίωσης εξωτερικού
των πληρωμάτων, τα τελωνειακά τέλη και τα τέλη προσγείωσης και διανυκτέρευσης των αεροσκαφών - ελικοπτέρων σε αεροδρόμια, τις δαπάνες διευκολύνσεων του
πλωτού μέσου στα λιμάνια (λιμενικά-πλοηγικά-δαπάνες
διέλευσης) και άλλες δαπάνες, οι οποίες υπολογίζονται
χωριστά και καταβάλλονται σε συνάλλαγμα.
Άρθρο 5
Τακτοποίηση δοσοληψιών
1. Οι διαδικασίες, τα δικαιολογητικά και ο τρόπος εξόφλησης των χρηματικών ποσών, που οφείλουν τρίτοι
στις Ένοπλες Δυνάμεις, για τη διάθεση και τη χρησιμοποίηση υπηρεσιών, μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
από την ΠαΔ 8-15/1991/ΓΕΣ ΔΥΠΟΣΤΗ για το Στρατό
Ξηράς, την υπ' αριθ. Φ.048.135/1/82/Οκτ 82/ΓΕΝ/Ε1 απόφαση ΥΕΘΑ για το Πολεμικό Ναυτικό και την υπ' αριθ.
471631/2-4-80 ΓΕΑ/Δ/Δ1 απόφαση ΥΕΘΑ για την Πολεμική Αεροπορία.
2. Οι Μονάδες του ΣΞ, ΠΝ και ΠΑ οι οποίες παρέχουν
υπηρεσίες και μεταφορικά μέσα ή μηχανήματα, αποστέλλουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Κλάδου τους
(ΓΕΣ/ΔΟΙ - ΔΥΠΟΣΤΗ, ΓΕΝ/Π - Ε3, ΓΕΑ/Α2, ΟΛΚΑ), τα
απαραίτητα στοιχεία για την κοστολόγηση και χρέωση
των παρεχομένων υπηρεσιών (χρήστη, είδος και βάρος
μεταφερομένου φορτίου, καθώς και επικινδυνότητα
αυτού, ώρες πτήσης, δαπάνες πτήσης εξωτερικού, εργατοώρες στρατιωτικών εργοστασίων ή συνεργείων,
ώρες χρησιμοποίησης οχημάτων ή μηχανημάτων, κ.λπ.).
Άρθρο 6
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται η υπ' αριθμ. Φ.800/278818/Σ.4345/7 Οκτ 2013
απόφαση Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας (Β' 2808).
Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α» Πίνακας Τιμολόγησης για την Οικονομική Τακτοποίηση των Δοσοληψιών Μεταξύ των Κλάδων των ΕΔ
(ΟΣΟ)
«Β» Πίνακας Κόστους Ώρας Πτήσης Μεταφορικών
Α/Φ – Ε/Π
«Γ» Πίνακας Κόστους Ώρας Πτήσης Μαχητικών Α/Φ
(ΟΣΟ)
«Δ» Πίνακας Κόστους Ώρας Πτήσης Επιχειρησιακών
Ε/Π (ΟΣΟ)
«Ε» Πίνακας Κόστους Κίνησης - Λειτουργίας Οχημάτων Μηχανημάτων ΣΞ
«ΣΤ» Πίνακας Κόστους Εργατοώρας Στρατιωτικών Εργοστασίων – Συνεργείων
«Ζ» Πίνακας Κόστους Πλου Πολεμικών Πλοίων (ΟΣΟ)
«Η» Κόστος Αποδοχών Κατώτερου Προσωπικού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
ΣΤΗ Φ.800/373010/Σ.439
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΩΡΑΣ ΠΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ
Α/Φ – Ε/Π
Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Α/Φ – Ε/Π

ΚΩΠ
ΣΞ

ΠΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε»
ΣΤΗ Φ.800/373010/Σ.439
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΞ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ-ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ €
(Ανά ώρα λειτουργίας)

1.

Αεροσυμπιεστής, Κομπρεσέρ (160 ft 3/min)

7,86€

2.

Αναμικτήρες Σκυροδέματος (250 lit)

3,91€

3.

Αποξέστης Σκρειπερ (9 Κυβ. Υάρδες)

30,39€

4.

Αντλητικά Συγκροτήματα (400 Lit/Sec)

12,20€

5.

Γεωτρύπανα διαμέτρου 146 mm, 40 ΗΡ

16,45€

6.

Γερανοί 3 τον.

22,39€ (α)

7.

Γερανοί 5 τον.

26,46€ (α)

8.

Γερανοί 10 τον.

30,48€ (α)

9.

Γερανοί 15 τον.

42,35€ (α)

10.

Γερανοί 25 τον.

48,23€ (α)

11.

Ισοπεδωτές – Διαμορφωτές Γαιών 115HP

38,35€

12.

Διανομείς Ασφάλτου 1000 γαλλ.

23,62€

1.

Ε/Π

CH-47 D

5.744,82€

13.

Ελκυστήρες με άροτρο

16,45€

2.

Ε/Π

UH-1H

2.360,10€

14.

Μηχανικά Σάρωθρα

5,43€

3.

Ε/Π

AB-206

1.707,90€

15.

Προθερμαντήρας ασφάλτου 500 γαλλ.

5,99€

4.

Ε/Π (ΕΚΠ)

NH-300C

829,58€

16.

Οδοστρωτήρες 2,5 τον.

4,65€

5.

Ε/Π

B-212

2.297,00€

17.

Οδοστρωτήρες 13 τον.

13,90€

6.

E/Π

ΝΗ-90

6.707,51€

18.

Προωθητές Γαιών (μπουλντόζες) τύπου D7

54,31€

7.

Α/Φ

C-12

959,07€

19.

Προωθητές Γαιών (μπουλντόζες) τύπου D8

62,55€

8.

Α/Φ

U-17 A,B

563,28€

20.

Συμπιεστές Γαιών (κατσικοπόδαρα)

4,47€

9.

MEA

UAV’s «SPERWER»

14.815,00€

21.

Θραυστήρας παραγωγής 80-120m3 /ημ.

19,22€

10.

Α/Φ

C-130 H/B

5.887,34€

22.

Φορτωτές 40 – 45 ΗΡ (3/4 κυβ. υάρδων)

14,77€

11.

Α/Φ

EMB-145 (ERJ135),
(ECJ-135)

3.162,17€

23.

Διαστρωτήρες Ασφάλτου (FINISHER) 65HP

26,55€

24.

Επιβατικά οχήματα

(β)

EMB-145/ΙΡ (ΑΣΕΠΕ)

4.292,80€

25.

Ανατρεπόμενα Ωφελίμου Φορτίου 6 τον.

18,01€

Ανατρεπόμενα Ωφελίμου Φορτίου 17 τoν.

34,15€

12.

Α/Φ

2.297,00€

13.

Α/Φ

GV

3.514,70€

26.

14.

Α/Φ

C-27J

9.114,23€

27.

Ανατρεπόμενα Ωφελίμου Φορτίου 35 τον.

49,79€

15.

Α/Φ (ΕΚΠ)

T-41

1.314,07€

28.

Οχήματα Φορτηγά ¾ τον. έως 3 ½ τον.

(γ)

16.

Α/Φ (ΕΚΠ)

T-6

2.127,99€

29.

Οχήματα Φορτηγά άνω των 3 ½ τον.

(δ)

17.

Α/Φ (ΕΚΠ)

T-2

5.154,07€

30.

Βυτιοφόρα Υγρών Καυσίμων

(ε)

18.

Ε/Π

AB-205

2.479,77€

31.

Βυτιοφόρα Ύδατος μέχρι 6 τον.

16,65€

19.

Ε/Π

AS-332 C1/SP

3.583,64€

32.

Εκσκαφέας ¾ κ. υαρδών

29,53€

20.

Α/Φ (ΠΥΡ)

CL-215

7.117,25€

33.

Εκσκαφέας 1 ½ κ. υαρδών

45,85€

21.

Α/Φ (ΠΥΡ)

CL-415

10.696,98€

22.

Α/Φ
(ΠΥΡ-ΨΕΚ)

PZL

2.884,25€

23.

Ε/Π

A-109E

1.788,13€

24.

ΜΕΑ

ΠΗΓΑΣΟΣ

2.759,09€

Ε-2
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
α. Συμπεριλαμβάνονται και τα οχήματα περισυλλογής.
β. Καθορίζεται, ανά κατηγορία, η παρακάτω αποζημίωση:
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(1) Για λεωφορεία όλων των τύπων: 0,0745€ ανά θέση
και χιλιόμετρο.
(2) Για τα οχήματα κάτω των ¾ τόνων και πολιτικού
τύπου επιβατικά οχήματα: 0,60€ ανά χιλιόμετρο.
γ. Μεταφορές με οχήματα άνω των ¾ τόνων και μέχρι
και 3 ½ τόνων: 0,26€ ανά χιλιόμετρο.
δ. Μεταφορές με οχήματα άνω των 3 ½ τόνων: Πάγιο
1,67€ ανά τόνο και 0,04€, ανά τονοχιλιόμετρο.
ε. Μεταφορές Υγρών Καυσίμων: 0,0714€ ανά χιλιόλιτρο και χιλιόμετρο.
στ. Η ημερήσια αποζημίωση για μηχανήματα – μέσα
τα οποία δε συμπεριλαμβάνονται στον υπόψη Πίνακα θα
εξετάζεται ξεχωριστά, συνεργασία με τους αρμόδιους
φορείς.
ζ. Στις αναγραφόμενες τιμές δε συμπεριλαμβάνεται το
κόστος καυσίμων – ελαιολιπαντικών και η αποζημίωση
του χειριστή/οδηγού, κατά περίπτωση.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ»
ΣΤΗ Φ.800/373010/Σ.439
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

Τεύχος Β’ 535/16.02.2018

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Η»
ΣΤΗ Φ.800/373010/Σ.439
ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Οι συνολικές (ακαθάριστες) αποδοχές άγαμου Μόνιμου Δνέα ανέρχονται στο ποσό των 1.233,32 €.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, πλην των Παραρτημάτων της «Α», «Γ», «Δ»
και «Ζ», τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής,
καθότι έχουν χαρακτηρισθεί «ΑΠΟΡΡΗΤΑ».
Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2018
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
Ι

Αριθμ. 886
(2)
Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης
εκτός έδρας των υπαλλήλων του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
Δήμου Νάουσας», για το έτος 2018.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΟΣΤΟΣ
ΕΡΓΑΤOΩΡΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.

Επισκευή και ανακατασκευή 24,63€ (α)
υλικών υψηλής τεχνολογίας

2.

Επισκευή και ανακατασκευή 23,17€ (α)
λοιπών υλικών

3.

Εργασίες ειδών ένδυσης

16,77€

4.

Εργασίες ειδών υπόδησης

17,59€

5.

Εργοστάσιο ελαιοχρωμάτων

10,46€

6.

Εργοστάσιο ακρυλικώνπλαστικών χρωμάτων

10,91€

7.

Εργοστάσιο κυτιοποιίας

8,19€

8.

Εργοστάσιο πλαστικών

8,19€

9.

Εργοστάσιο βερνικιών

11,43€

10.

Εργοστάσιο οξυγόνου

10,45€

11.

Πληρωτήριο φιαλών οξυγόνου 11,39€

12.

301 ΕΒ και ΝΣ/ΔΝΟ

50,00€
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

ΚΟΣΤΟΣ
ΕΡΓΑΤOΩΡΑΣ

13.

Συνεργεία ΔΤ/ΠΝ

52,93€

14.

Συνεργεία ΔΝΟ/ΠΝ

77,90€

15.

Αεροπορικής και Ηλεκτρονικής/ΠΑ 27,49€

16.

Επίγεια ΕΩ/ΠΑ

18,33€

α. Ο μέσος όρος
του κόστους των
εργοστασίων και
συνεργείων ΤΧ

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87 Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 27 της υποπαρ. Δ9
της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α')
«Συνταξιοδοτικές διατάξεις Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της
Συμφωνίας Χρηματοδότησης», όπως αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 36 του ν. 4484/2017 (ΦΕΚ 110 Α').
3. Την 2/74450/ΔΕΠ/24.11.2015 (ΑΔΑ: ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2)
«Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της
υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2
του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α') "Δαπάνες μετακινούμενων
εντός και εκτός επικράτειας"», εγκύκλιο του Υπουργείου
Οικονομικών.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α').
5. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. Α περ. ββ του
π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235 Α') «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης».
6. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015
(ΦΕΚ 47 Α').
7. Τις διατάξεις της 14138/15.05.2017 (ΦΕΚ 250 ΥΟΔΔ/
26.05.2017) απόφασης Υπουργού Εσωτερικών, περί διορισμού Συντονιστή, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας - Θράκης.
8. Το υπ' αριθμ. 146/29.01.2018 έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ.
«Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δή-
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μου Νάουσας», με το οποίο μας διαβίβασε την 8/2018
(ορθή επανάληψη) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου,
περί καθορισμού του ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων
ημερών κίνησης εκτός έδρας, για το έτος 2018, των υπαλλήλων του Ν.Π.Δ.Δ.
9. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης από την
απόφαση αυτή δαπάνης, που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ., ανέρχεται στο συνολικό
ποσό των 1.200,00 ευρώ περίπου, για την κάλυψη της
οποίας, υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στους Κ.Α.
02.15.6422 (200,00 ευρώ) και 02.00.6073 (1.000,00 ευρώ),
αποφασίζουμε:
Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατά το
έτος 2018 ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων που υπηρετούν στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής
Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας», ως εξής:
ΚΑΤΗ- ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΓΟΡΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ
ΗΜΕΡΩΝ
ΚΑΤ ΕΤΟΣ

ΠΕ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

5

ΠΕ

ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ

5

ΠΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

10

TE

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

15

TE

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

5

TE

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

10

TE

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

5

TE

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

5

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Βέροια, 31 Ιανουαρίου 2018
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Ι

Αριθμ. 137
(3)
Έγκριση καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του Κέντρου Κοινότητας με παράρτημα ΡΟΜΑ Δήμου Αλεξάνδρειας.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 214, 225, 238 και 280 του ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης.
β) Του π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235 Α/27-12-2010): Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
γ) Του άρθρου 36 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών
και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007).
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δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α/
22-4-2005).
ε) Των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ
47/Α/2015).
στ) Της αριθ. 14138/15-5-2017 (ΦΕΚ 250 ΥΟΔΔ/
26-5-2017) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, περί
διορισμού Συντονιστή, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας - Θράκης.
2. Την 467/2017 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αλεξάνδρειας Ν. Ημαθίας, περί καθιέρωσης
διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών της
δομής «Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα ΡΟΜΑ Δήμου
Αλεξάνδρειας» του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής
Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού, προκειμένου να
καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες του εξυπηρετούμενου
πληθυσμού, αλλά και να εξασφαλισθεί η εξυπηρέτηση
των πολιτών ευπαθών κοινωνικά ομάδων, σε μεγαλύτερο
χρονικό εύρος.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας, δεν
προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον προϋπολογισμό του
Δήμου Αλεξάνδρειας, για το τρέχων και τα επόμενα έτη,
αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε διαφορετικό ωράριο λειτουργίας της
Κεντρικής Δομής του Κέντρου Κοινότητας με παράρτημα ΡΟΜΑ Δήμου Αλεξάνδρειας, που υπάγεται στο
Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και
Πολιτισμού Δήμου Αλεξάνδρειας, για όλες τις μέρες του
μήνα, χωρίς την κατάργηση του πενθημέρου, από 09:00
π.μ. έως 21:00 μ.μ., με κυλιόμενο ωράριο απασχόλησης
του προσωπικού σε δύο (2) βάρδιες και συγκεκριμένα
από τις 09:00 π.μ. έως 17:00 μ.μ. και από τις 13:00 μ.μ.
έως 21:00 μ.μ., προκειμένου να καλυφθούν πλήρως οι
ανάγκες του εξυπηρετούμενου πληθυσμού, αλλά και να
εξασφαλισθεί η εξυπηρέτηση των πολιτών ευπαθών κοινωνικά ομάδων, σε μεγαλύτερο χρονικό εύρος.
Το ανωτέρω ωράριο, καθιερώνεται για ένα (1) άτομο
ΠΕ Κοινωνική Λειτουργό, ένα (1) ΠΕ Οικονομολόγο, ένα
(1) ΠΕ Ψυχολόγο και ένα (1) Κοινωνιολόγο.
Από το ανωτέρω προσωπικό, η Κοινωνική ΛειτουργόςΣυντονίστρια και η Ψυχολόγος, που στελεχώνουν το Παράρτημα ΡΟΜΑ, θα απασχολούνται στην Κεντρική Δομή
του Κέντρου Κοινότητας, τρεις (3) φορές την εβδομάδα.
Καθ' όλη τη διάρκεια του ωραρίου και σύμφωνα με
τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας, θα πρέπει να απασχολούνται τουλάχιστον δύο
(2) υπάλληλοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 467/2017
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αλεξάνδρειας.
Το ωράριο του Παραρτήματος ΡΟΜΑ, παραμένει από
τις 08:00 π.μ. έως 16:00 μ.μ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βέροια, 31 Ιανουαρίου 2018
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
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Αριθμ. 009/2018
(4)
Καθορισμός υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλου του Δήμου Μουζακίου για την τήρηση των
πρακτικών συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθμ. απόφ. 22 Ε/31.01.2018
(5)
Αποζημίωση εφημεριακής απασχόλησης επιστημονικού προσωπικού, εργασίας υπερωριακής,
νυχτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών
μόνιμου προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. και Ι.Δ.Ο.Χ. για το
έτος 2018.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. (ν. 3463/2006).
2. Το γεγονός ότι στο Δήμο Μουζακίου υπηρετούν
οκτώ (8) υπάλληλοι του Κλάδου Δ.Ε.1 Διοικητικού.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ
297 Α) «Περί καθορισμού υπερωριακής απασχόλησης
υπαλλήλων για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών
του Δήμου» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του
ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/1.7.2011).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 49 του ν. 3584/2007
(ΦΕΚ 143 Α’) Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.
5. Τις του ν. 3852/2011.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ
176/Α) « Μισθολογικές ρυθμίσεις 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 μισθολογικές διατάξεις», καθώς και
την εγκύκλιο αριθ. 2/1015/ΔΕΠ/05.01.2016 του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους.
7. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 45 του ν. 4071/
2012 καθώς και την αριθ. 2/70738/0022/28.9.2012 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
8. Τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη ύψους 2.000,00€, σε βάρος του Κ.Α. 10-6012.1
και δαπάνη ύψους 300,00€ σε βάρος του ΚΑ 10-6051
του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2018, αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε την υπερωριακή απασχόληση μέχρι
31.12.2018 και για είκοσι (20) ώρες το ανώτερο το μήνα,
πέραν των κυρίων καθηκόντων της στην υπάλληλο του
Δήμου Μουζακίου Στυλιανή Βλάχου του Βησσαρίωνα,
Κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού, με αναπληρώτριά της την
υπάλληλο του Δήμου Αγγελική Δημητριάδου του Ιωάννη, κλάδου TE 17 Διοικητικού - Λογιστικού, για την
τήρηση και κατάρτιση των πρακτικών συνεδριάσεως του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μουζακίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μουζάκι, 7 Φεβρουαρίου 2018
Ο Δήμαρχος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΟΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015, (ΦΕΚ
176/τ.Α/16.12.2015).
2. Την αριθ. 3/31029/ΔΕΠ/06.05.2-16 εγκύκλιο του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, "Παροχή οδηγιών
για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β' του
ν. 4354/2015", (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 102, παρ.2, του ν. 4461/
2017, (ΦΕΚ 38/τ.Α/28.03.2017).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4486/2017, (ΦΕΚ
115/τ.Α/07.08.2017).
5. Την αριθμ.2/1757/0026/10.01.2017 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών, (ΦΕΚ 17/τ.Β/12.01.2017).
6. Την αριθ. 1277/29.12.2017 απόφαση του Διοικητή
της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας, (ΑΔΑ: ΩΝΡΙΟΡΕΠΕΦ3), Περί έγκρισης αριθμού ατόμων δικαιούχων ενεργών εφημεριών Επιστημονικού Προσωπικού έτους 2018,
ημερών εφημεριών και δαπάνης των εφημεριών αυτών.
7. Την αριθ. 1278/29.12.2017 απόφαση του Διοικητή
της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας, (ΑΔΑ: ΩΕΕΙΟΡΕΠΓΦ6), Περί κατανομής ωρών και πιστώσεων υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του
μονίμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ. των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων της 3ης Υ.ΠΕ.
για το έτος 2018.
8. Το γεγονός ότι τα ποσά που προβλέπονται στις παραπάνω αποφάσεις του Διοικητή της 3ης Υ.ΠΕ. βρίσκονται εντός των ορίων των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί
στον υπό έγκριση προϋπολογισμό Εσόδων και Εξόδων
του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς, έτους 2018.
9. Το γεγονός ότι το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς λειτουργεί σε 24ωρη βάση και, συνεπώς, απαιτείται παροχή
νυχτερινής εργασίας και εργασίας εξαιρέσιμων ημερών,
καθώς επίσης και υπερωριακής εργασίας, ανάγκη που
καθίσταται επιτακτικότερη λόγω των σημαντικότατων
ελλείψεων σε προσωπικό.
10. Την από 30.01.2017 εισήγηση του Προϊσταμένου
του Τμήματος Οικονομικών, αποφασίζει:
Α. Εγκρίνει την εφημεριακή απασχόληση καθημερινών, αργιών και εξαιρέσιμων ημερών του Επιστημονικού Προσωπικού (Φαρμακοποιών, Ακτινοφυσικών και
Ψυχολόγων), συνολικά τριών (3) ατόμων για 260 εφημερίες (ενεργών, μικτού τύπου και ετοιμότητας), με ετήσιο
κόστος 35.000,00 € κατά το έτος 2018, επιμεριζόμενες
ως εξής:
1. Α' εξάμηνο: 130 εφημερίες με κόστος 17.500,00 €
(ΚΑΕ 0261, 0263, 0561, 0566).
2. Β' εξάμηνο: 130 εφημερίες με κόστος 17.500,00 €
(ΚΑΕ 0261, 0263, 0561, 0566).
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Β. Εγκρίνει την αποζημίωση για υπερωριακή εργασία,
καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας
του μονίμου προσωπικού, του προσωπικού ΙΔΑΧ και
ΙΔΟΧ, πλην Ιατρών κάθε κατηγορίας, συνολικά πενήντα
(50) ατόμων, με 3.000 ώρες απασχόλησης και ετήσιο κόστος 15.400,00 €, επιμεριζόμενες ως εξής:
1. Α' εξάμηνο: 1.500 ώρες με κόστος 7.700,00 € (ΚΑΕ
0261, 0561, 0562, 0565, 0566).
2. Β' εξάμηνο: 1.500 ώρες με κόστος 7.700,00 € (ΚΑΕ
0261, 0561, 0562, 0565, 0566).
Γ. Εγκρίνει την αποζημίωση για εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες και κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες, προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής
εργασίας του μονίμου προσωπικού, του προσωπικού
ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ, πλην Ιατρών κάθε κατηγορίας, συνολικά
διακοσίων είκοσι (220) ατόμων, με 77.000 ώρες απασχόλησης και ετήσιο κόστος 235.000,00 €, επιμεριζόμενες
ως εξής:
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1. Α' εξάμηνο: 38.500 ώρες και κόστος 117.500,00 €
(ΚΑΕ 0263, 0561, 0562, 0565, 0566).
2. Β' εξάμηνο: 38.500 ώρες και κόστος 117.500,00 €
(ΚΑΕ 0263, 0561, 0562, 0565, 0566).
Η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει ανά εξάμηνο τα όρια που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
Η εργασία προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας και η εφημεριακή απασχόληση δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνουν ανά εξάμηνο τα όρια που
αναφέρονται στις παραπάνω περιπτώσεις (Ι) και (III).
Η παρούσα ισχύει από 01/01/2018 σύμφωνα με την
διάταξη του άρθρου 64 του ν. 4486/2017, (ΦΕΚ 115/
τ.Α/07.08.2017).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
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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 Ανασυγκρότησης. 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 υποβάλλεται 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 διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα 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 συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις 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

*02005351602180008*

