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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 63/2016
(1)
Έγκριση υπερωριών μονίμων και ΙΔΟΧ υπαλλήλων Δήμου
Ιθάκης έτους 2016.

Έγκριση υπερωριών μονίμων και ΙΔΟΧ υπαλλήλων Δή−
μου Ιθάκης έτους 2016. ..............................................................
1
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης εργαζομένων
της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης − Αποχέ−
τευσης Κορίνθου, έτους 2016. ............................................. 2
Τροποποίηση της αριθ. 74/2015 Απόφασης Πρύτανη
(ΦΕΚ 1204/23−6−2015 τ.Β΄) για τη λειτουργία του
κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές
και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις Ανθρωπι−
στικές Επιστήμες» του Τμήματος Γλώσσας, Φιλο−
λογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών της
Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.)
σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημών Εκπαί−
δευσης (Facoltà di Scienze délla Formazione) του
Πανεπιστημίου Suor Orsola Benincasa Νάπολης
(Ιταλίας). ............................................................................................ 3
Ένταξη μέλους κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. σε θέση κατη−
γορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής Επιστημών Αγωγής....................... 4

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 6237/
2454/15−02−2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής η οποία δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 532/Β΄/02−03−2016............................................................... 5
Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. πρωτ. Γ/ΟΙΚ/503/
10−2−2016 απόφαση της Εκτελεστικής Γραμμα−
τέως Περιφέρειας Aνατολικής Μακεδονίας − Θρά−
κης. ............................................................................................................. 6
Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. απόφ. 107 της Δη−
μάρχου Αγίου Δημητρίου, που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 690/τ.Β΄/16−03−2016. .......................................................... 7

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΘΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 άρθρου 58, του Ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 36, 48, 49 και 176 του
N. 3584/2007.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015.
4. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του
Ν. 2503/1997.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 45 N. 4071/2012.
6. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου (ΦΕΚ 163/30−1−2013 τ.Β΄).
7. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο
Δήμο
8. Την υπ’ αριθμ. 2670/1265/23−2−2016 απόφαση Γ.Γ.
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας και
Ιονίου με θέμα «Καθιέρωση ωραρίου λειτουργίας υπη−
ρεσιών Δήμου Ιθάκης» (ΦΕΚ 695/16−3−2016 τ.Β΄).
9. Το γεγονός ότι για την απρόσκοπτη λειτουργία των
υπηρεσιών του Δήμου, οι αρμόδιοι υπάλληλοι πρέπει να
απασχοληθούν πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας
καθώς και ημέρες αργιών και εορτών:
Α. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ − ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩ−
ΣΗΣ / 24ωρη λειτουργία
Για την απρόσκοπτη εξασφάλιση της υδροδότησης
της πόλης και των Δημοτικών Διαμερισμάτων απαιτείται
η εργασία των υπαλλήλων σε μη εργάσιμες ημέρες και
ώρες, επί πλέον δε και πέραν του κανονικού ωραρίου
και συγκεκριμένα:
1) Η πόλη της Ιθάκης υδροδοτείται πέντε ημέρες την
βδομάδα από Τρίτη έως και Σάββατο από τέσσερις (4)
ώρες κάθε φορά.
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2) Τα χωριά Εξωγή, Ανωγή, Λεύκη και Αη Γιάννης δεν
διαθέτουν δίκτυο ύδρευσης αλλά ούτε και πηγές, οι ανά−
γκες των κατοίκων καλύπτονται με νερό των μονάδων
αφαλάτωσης του Δήμου, που προμηθεύονται πανάκριβα
από ιδιωτικά βυτιοφόρα αυτοκίνητα.
3) Οι πηγές υδροδότησης του Δήμου μας είναι
οι τέσσερις αυτόματες μονάδες αφαλάτωσης (δύο
500Μ3 στην πόλη της Ιθάκης, μία 200Μ3 στο Σταυρό
και μία 120Μ3 στο Κιόνι. Κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες η λειτουργία τους παρακολουθείται μέσω
Η/Υ από το γραφείο της υπηρεσίας ύδρευσης, κατά
τις υπόλοιπες ημέρες και ώρες ένα ασύρματο alarm
ειδοποιεί τρείς υπαλλήλους στα τηλέφωνα τους οι
οποίοι σε περίπτωση βλάβης θα πρέπει να επέμβουν
άμεσα.
4) Οι μονάδες αφαλάτωσης αντίστροφης όσμωσης
θαλασσινού νερού είναι σύνθετα, πολύπλοκα, ειδικά και
πανάκριβα μηχανήματα και ως εκ τούτου η λειτουργία
και παρακολούθηση τους προσεκτική, ειδική και επι−
σταμένη.
5) Πολλές από τις εργασίες λειτουργίας των μονά−
δων δεν μπορούν ούτε να προγραμματιστούν ούτε να
προβλεφτούν, πολύ περισσότερο δε οι βλάβες. Π.χ. δεν
μπορούν να συμπληρωθούν από Παρασκευή όλα τα
δοχεία των χημικών ώστε να μην προκύψει ανάγκη το
Σαββατοκύριακο, αφού οι δοσολογίες είναι συγκεκριμέ−
νες.. Η διακοπή της λειτουργίας μιας μονάδας δε μπορεί
να είναι γνωστή εκ των προτέρων, αλλά εξαρτάται από
διάφορους ετερογενείς παράγοντες όπως φράξιμο ή
σπάσιμο στην αντλία θαλάσσης, διακοπή, ασυμμετρία
ή αυξομείωση τάσης ΔΕΗ, αστοχία κάποιου αισθητήρα
οργάνου ελέγχου: πίεσης, διαγωγιμότητας, ΡΗ, Redox,
θερμοκρασίας, ροής, στάθμης κ.λπ.
6) Καθημερινά και καθ’ όλο το έτος οι εργαζόμενοι
διαχειρίζονται επικίνδυνα και σε μεγάλες ποσότητες
χημικά όπως:
− θειικό οξύ 98%
(25τον.)
− Υποχλωριώδες νάτριο 14%
(9τον.)
−
//
// (granular)
(400kg)
− Όξινο θειώδες νάτριο (μεταμπισουλφίτ)
(750kg)
− Υδροξείδιο του Νατρίου 50%
(1τον)
− Υδροχλωρικό οξύ 33%
(310kg)
− Αντικαθαλατωτικό RΡΙ−3000Α
(1.5τον)
− HYDROLIT−CA (25Kg)
(4τον)
− P3 ULTRASIL73 (21 Kg)
(189Kg)
− Ρ3 ULTRASIL 141 (24Kg)
(192Kg)
7) Τα δίκτυα των χωριών Σταυρός, Κολιερή, Πλατρει−
θιάς, Άγιοι Σαράντα, Λαχός, Φρίκες, Κιόνι και το μεγα−
λύτερο τμήμα του δικτύου της πόλης της Ιθάκης είναι
πεπαλαιωμένα με υλικά και εξαρτήματα που από χρόνια
έχουν κλείσει τον κύκλο της ζωής τους.
Β. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ/24ωρη λειτουργία
Για την απρόσκοπτη εξασφάλιση της αποκομιδής
και της μεταφοράς των απορριμμάτων σε ολόκληρη
τη γεωγραφική περιφέρεια του Δήμου απαιτείται επι−
πλέον απασχόληση των εργαζομένων σε μη εργάσιμες
ημέρες και ώρες. Ο Δήμος μας δεν διαθέτει ΧΥΤΑ και
τα απορρίμματα μεταφέρονται σχεδόν καθημερινά με
αυτοκίνητα της υπηρεσίας στο ΧΥΤΑ της Κεφαλονιάς.
Αυτό σημαίνει ότι εκ των πραγμάτων φεύγουν πρωί από
Ιθάκη και επιστρέφουν πότε στις 4μ.μ. (αν προλάβουν)
και πότε 12 νυκτερινή και υποχρεωτικά από την ώρα
που φθάνουν χρειάζονται ακόμη επί πλέον ώρες για την

επιστροφή του αυτοκινήτου στο χώρο μεταφόρτωσης
[καθαριότητα αυτοκινήτου κ.λπ. για την επομένη ημέρα
που θα εκτελέσει δρομολόγιο].
Ο Δήμος μας διαθέτει 4 οδηγούς που εκτελούν εναλ−
λάξ τα δρομολόγια στο ΧΥΤΑ, 5 εργάτες που δουλεύουν
υπερωριακά για τη περισυλλογή των απορριμμάτων και
μεταφόρτωση στα αυτοκίνητα [όταν επιστρέφουν] για
να είναι έτοιμα για το επόμενο δρομολόγιο [4 πρωί −
8 πρωί, διότι ο Δήμος δεν διαθέτει χώρο με προδια−
γραφές που να μπορούν να παραμείνουν για ημέρες]
και ένα συντηρητή αυτοκινήτων που χρήζει υπερωριών
για τη συντήρηση των αυτοκινήτων λόγω καθημερινής
μετακίνησης για την ασφάλεια των οδηγών, εκτελώντας
παράλληλα και καθήκοντα εργάτη για την αντιμετώπι−
ση των αναγκών καθαριότητας της πόλης και καλής
λειτουργίας της υπηρεσίας.
Γ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ−ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕ−
ΣΙΕΣ 12ωρη/24ωρη λειτουργία
Ενδεικτικά αναφέρουμε τον έλεγχο και συμπλήρω−
ση ελλειπόντων στοιχείων των οικογενειακών μερίδων
των δημοτών από το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης
και Εκλογών, την ηλεκτρονική καταχώριση αρχείου
εγγυτέρων συγγενών, αρχείου στρατολογίας, αρχείου
βεβαιώσεων υψομέτρου, από το Τμήμα Πρωτοκόλλου
και τον έλεγχο αυτών,
Τμήμα Λογιστηρίου και Λογιστικής Παρακολούθησης
Διπλογραφικού Συστήματος
• Έλεγχος της πληρότητας και της νομιμότητας των
δικαιολογητικών και γενικά των παραστατικών στοι−
χείων κάθε δαπάνης.
• Έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων: α) Μισθοδοσίας,
β) Ανανεώσεις Χρηματικών Ενταλμάτων οικ. έτους 2015
και παρελθόντων ετών, γ) Όλων των Τιμολογίων Κεκλει−
σμένης Χρήσης οικ. έτους 2015. δ) Λογαριασμών ΔΕΗ,
ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, Κινητής Τηλεφωνίας κ.λπ. ε) Προσαυξήσε−
ων επί αποδοχών κατά τις Κυριακές, καθημερινές και
εξαιρέσιμες ημέρες, στ) Αναδρομικών αποδοχών στα
βαρέα και ανθυγιεινά, ζ) Προμηθευτών, η) Δικαστικών
Αποφάσεων, θ) Επιχορηγήσεων ΝΠΔΔ, Συλλόγων, Σω−
ματείων κ.λπ., ι) Μισθωμένων κτιρίων του Δήμου.
• Έλεγχος της νομιμότητας και καταχώριση όλων των
Προτάσεων Ανάληψης Δαπανών για τις εργασίες, τις
προμήθειες, τα έργα κ.λπ. που εκτελούνται από τον
Δήμο.
• Έλεγχος και παρακολούθηση υλοποίησης των συμ−
βάσεων όλων των υπηρεσιών του Δήμου με Προμηθευ−
τές, Εργολήπτες, Αποδοχές και επιχορηγήσεις.
• Καταχώριση τιμολογίων και δελτίων αποστολής στο
υπάρχον μηχανογραφικό σύστημα.
• Λογιστική παρακολούθηση στοιχείων διπλογραφικού
συστήματος επί καθημερινής βάσεως, όλων των εμπλε−
κομένων Δ/νσεων και Τμημάτων του Δήμου.
• Έλεγχος όλων των λογαριασμών του Δήμου.
• Παρέμβαση και διορθώσεις στην παραμετροποίη−
ση για την ορθή απεικόνιση των στοιχείων στη Γενική
Λογιστική.
• Ενημέρωση αθροιστών απλογραφικού − διπλογρα−
φικού συστήματος και έλεγχος των αποτελεσμάτων
των εργασιών.
Για το Τμήμα Εισπράξεων.
• Έλεγχος και συμφωνία καταστάσεων ημερήσιων
εισπράξεων και τριπλοτύπων.
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• Παρακολούθηση ατομικών καρτελών οφειλετών του
Δήμου και ενημέρωση τους για την έγκαιρη είσπραξη.
• Καταχώριση βεβαιωθέντων ποσών των χρηματικών
καταλόγων με τους οφειλέτες του Δήμου.
• Σύνταξη καταστάσεων ημερησίων εισπράξεων κα−
θώς και μηνιαίων εισπράξεων.
• Παραλαβή και έλεγχος των βεβαιωτικών καταλόγων
όλων των υπηρεσιών του Δήμου και έκδοση των αντί−
στοιχων αποδεικτικών παραλαβής.
• Έκδοση προσκλήσεων, ενημέρωση ατομικών φακέ−
λων, εισήγηση για είσπραξη ποσών και άσκηση ένδικων
μέσων.
Για όλα τα τμήματα των Διευθύνσεων Διοικητικών και
Οικονομικών Υπηρεσιών προκύπτουν επείγουσες και
έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες, οι οποίες πρέπει να
ολοκληρώνονται εντός ασφυκτικά μικρών προθεσμιών.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 24 ωρη λειτουργία
Οι λόγοι που επιβάλλουν την απογευματινή υπερωρι−
ακή απασχόληση ως και την απασχόληση τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες, είναι η επίβλεψη τεχνικών έρ−
γων τα οποία διενεργούνται εκτός ωραρίου εργασίας,
οι αυτοψίες για καταγγελίες καθώς και η σύνταξη μελε−
τών δημοσίων έργων για την ένταξη τους στο ΕΣΠΑ, η
σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για τις ανάγκες κάθε
έργου, η ολοκλήρωση πράξης εφαρμογής προθεσμιών
που επιβάλλονται με νόμους ή με εγκυκλίους, αποφα−
σίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων
του Δήμου έτους 2016 και αναλυτικά ως εξής:
1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
12ωρη και 24ωρη λειτουργία
Υπάλληλοι που υπηρετούν: 13
Είκοσι (20) ώρες απλής υπερωριακής απογευματινής
εργασίας μέχρι την 22η ώρα μηνιαίως και συνολικά
εκατό είκοσι (120) ώρες για το Α΄ εξάμηνο και εκατό
είκοσι (120) ώρες για το Β΄ εξάμηνο για κάθε υπάλληλο.
Ενενήντα έξι {96} ώρες για Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες για Α΄ εξάμηνο και ενενήντα έξι {96} ώρες για
το Β΄ εξάμηνο για κάθε υπάλληλο.
Η σχετική πίστωση ύψους 3.500,00. ευρώ, προβλέπεται
στον Κ.Α. 10.6012.01 (ΚΑΠ) προϋπολογισμού έτους 2016.
2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 24ωρη λειτουργία
Οι λόγοι που επιβάλλουν την απογευματινή υπερωρι−
ακή απασχόληση ως και την απασχόληση τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες, είναι η επίβλεψη τεχνικών έρ−
γων τα οποία διενεργούνται εκτός ωραρίου εργασίας,
οι αυτοψίες για καταγγελίες καθώς και η σύνταξη μελε−
τών δημοσίων έργων για την ένταξη τους στο ΕΣΠΑ, η
σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για τις ανάγκες κάθε
έργου, η ολοκλήρωση πράξης εφαρμογής προθεσμιών
που επιβάλλονται με νόμους ή με εγκυκλίους
Υπάλληλοι που υπηρετούν: 2
Είκοσι (20) ώρες απλής υπερωριακής απογευματινής
εργασίας μέχρι την 22η ώρα μηνιαίως και συνολικά
εκατό είκοσι (120) ώρες για το Α΄ εξάμηνο και εκατό
είκοσι (120) ώρες για το Β΄ εξάμηνο για κάθε υπάλληλο.
Ενενήντα έξι {96} ώρες για Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες για Α΄ εξάμηνο και ενενήντα έξι {96} ώρες για
το Β΄ εξάμηνο για κάθε υπάλληλο.
Η σχετική πίστωση ύψους 3.500,00 ευρώ, προβλέπεται
στον Κ.Α. 10.6012.01 προϋπολογισμού έτους 2016.
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3. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 24ωρη λειτουργία
Υπάλληλοι που υπηρετούν: Επτά (7)
Είκοσι (20) ώρες απλής υπερωριακής απογευματινής
εργασίας μέχρι την 22η ώρα μηνιαίως και συνολικά
εκατό είκοσι (120) ώρες για το Α΄ εξάμηνο και εκατό
είκοσι (120) ώρες για το Β΄ εξάμηνο για κάθε υπάλληλο.
Ενενήντα έξι {96} ώρες για νυκτερινές, Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες για Α΄ εξάμηνο και ενενήντα έξι {96}
ώρες για το Β΄ εξάμηνο για κάθε υπάλληλο Η σχετική
πίστωση ύψους 2.500,00 ευρώ, προβλέπεται στον Κ.Α.
25.6012 (ΚΑΠ) προϋπολογισμού έτους 2016.
4. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 24ωρη λειτουργία
Α. Μόνιμοι υπάλληλοι: Δέκα (10)
Είκοσι (20) ώρες απλής υπερωριακής απογευματινής
εργασίας μέχρι την 22η ώρα μηνιαίως και συνολικά
εκατό είκοσι (120) ώρες για το Α΄ εξάμηνο και εκατό
είκοσι (120) ώρες για το Β΄ εξάμηνο για κάθε υπάλληλο.
Εκατό ογδόντα {180} ώρες για νυκτερινές, Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες για Α΄ εξάμηνο και εκατό ογδόντα
{180} ώρες για το Β΄ εξάμηνο για κάθε υπάλληλο.
Β. Υπάλληλοι Ι.Δ.Ο.Χ.: Τέσσερις (4)
Είκοσι (20) ώρες απλής υπερωριακής απογευματινής
εργασίας μέχρι την 22η ώρα μηνιαίως και συνολικά
εκατό είκοσι (120) ώρες για το Α΄ εξάμηνο και εκατό
είκοσι (120) ώρες για το Β΄ εξάμηνο για κάθε υπάλ−
ληλο.
Η σχετική πίστωση ύψους 5.000,00 ευρώ, προβλέπεται
στον Κ.Α. 20.6012.01 (καθαριότητας) προϋπολογισμού
έτους 2016.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ιθάκη, 22 Μαρτίου 2016
Ο Δήμαρχος
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ
F
Αριθμ. απόΦ. 9/2016
(2)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης εργαζομένων
της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης − Αποχέτευ−
σης Κορίνθου, έτους 2016.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ−ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Έχοντας υπόψη τα εξής:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1069/1980, όπως αυτός τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρε−
σίας της Δ.Ε.Υ.Α. Κορίνθου (ΦΕΚ 419/22−2−2016 τ.Β΄) και
συγκεκριμένα τα άρθρα 12, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 50, 51,
85, 86.
3. Την 15/329/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Κορινθίων περί ορισμού του Νέου Διοικητικού
Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Κ και συγκρότησης του σε σώμα.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ
176 τ.Α΄/16−12−2015).
5. Το υπ’ αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ/5−1−2016 έγγραφο του
Υπουργείου Οικονομικών, Γενικό Λογιστήριο του Κρά−
τους.
6. Την πρόβλεψη των σχετικών πιστώσεων στον ψη−
φισθέντα προϋπολογισμό του έτους 2016 της Δ.Ε.Υ.Α.
Κορίνθου.
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7. Την επιβεβλημένη και επιτακτική ανάγκη λόγω της
ιδιαιτερότητας και εξαιρετικότητας των παρεχόμενων
υπηρεσιών για πρόσθετη υπερωριακή απογευματινή και
νυχτερινή απασχόληση, καθώς και για εργασία κατά τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, ώστε να διασφαλιστεί
η συνεχής, τακτική, εύρυθμη, ασφαλής και αποτελε−
σματική λειτουργία των υπηρεσιών και των δικτύων
της ΔΕΥΑ Κορίνθου στα πλαίσια της προστασίας και
διασφάλισης της δημόσιας υγείας και περιουσίας των
πολιτών. Το δίκτυο ύδρευσης − αποχέτευσης και ο Βιο−
λογικός Καθαρισμός λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια
του 24ώρου, όλες τις ημέρες του χρόνου, αποφασίζει
ομόφωνα και εγκρίνει:
− Την καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας
καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου έως εκατόν
είκοσι (120) ώρες ανά εργαζόμενο για κάθε εξάμηνο του
έτους 2016 χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης
των ωρών μεταξύ των δύο εξαμήνων μέσα στο έτος.

− Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά τις
νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου
έως ενενήντα έξι (96) ώρες για τις νυχτερινές και
ενενήντα έξι (96) ώρες για τις Κυριακές και εξαιρέ−
σιμες ημέρες ανά εργαζόμενο για κάθε εξάμηνο του
έτους 2016 χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυξο−
μείωσης των ωρών μεταξύ των δύο εξαμήνων μέσα
στο έτος.
− Υπερωρίες θα μπορεί να λάβει όλο το εργατοτεχνικό
προσωπικό που ασχολείται με τη κατασκευή, επίβλεψη
και συντήρηση έργων ύδρευσης−αποχέτευσης και βιολο−
γικού καθαρισμού (βιολογικός καθαρισμός, μηχανήματα
αντλιοστασίων ύδρευσης − αποχέτευσης, διυλιστηρίων
και γεωτρήσεων, δεξαμενές ύδρευσης και δίκτυα ύδρευ−
σης και αποχέτευσης), για την αντιμετώπιση έκτακτων
ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών για το έτος 2016
ως ακολούθως:

Τομέας Τεχνικής Διαχείρισης

Ειδικότητες

Ημερήσια ή Ημερήσια ή
Νυχτερινή
Νυχτερινή
Απογευματινή
Νυχτερινή Νυχτερινή
Απογευματινή
Εργασία
Εργασία
Εργασία
Εργασία
Εργασία
Εργασία
Κυριακών
Κυριακών
Αριθμός
εργάσιμων
εργάσιμων εργάσιμων
εργάσιμων
και
και
Εργαζομέ−
ημερών
ημερών
ημερών
ημερών (ώρες)
εξαιρέσιμων εξαιρέσιμων
νων
(ώρες)
(ώρες)
(ώρες)
Β΄ εξάμηνο
ημερών
ημερών
Α΄ εξάμηνο
Α΄ εξάμηνο Β΄ εξάμηνο
2016
(ώρες)
(ώρες)
2016
2016
2016
Α΄ εξάμηνο Β΄ εξάμηνο
2016
2016

Τ.Ε. Μηχανικοί

1

120

120

96

96

96

96

∆.Ε. Υδραυλικοί

3

360

360

288

288

288

288

∆.Ε. Χειριστές

2

240

240

192

192

192

192

∆.Ε.
Ηλεκτρολόγοι

1

120

120

96

96

96

96

Υ.Ε. Εργάτες −
Φύλακες

10

1200

1200

960

960

960

960

Σύνολα

17

2040

2040

1632

1632

1632

1632

− Τα παραπάνω αναφερόμενα όρια αριθμού εργαζομένων και ωρών απασχόλησης είναι τα ανώτερα δυνατά
και δύναται να πραγματοποιηθούν ανά εξάμηνο μόνο εφόσον το επιβάλλουν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Κορίνθου.
− Ο υπερωρίες κάθε μήνα θα πιστοποιούνται με κατάσταση του Προϊστάμενου της κάθε υπηρεσίας και θα
εγκρίνονται από το Γενικό Διευθυντή της Επιχείρησης. Η απόφαση της καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης
θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α. Κορίνθου για το έτος 2016, και συγκεκριμένα τους κωδικούς: Κ.Α.
60.00.0002 (Αμοιβές Υπερωριακής Απασχόλησης) ποσού 18.000 € και Κ.Α. 60.03.0000 (Εργοδοτικές Εισφορές)
ποσού 200.000 €.
Για την εν λόγω δαπάνη δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η παρούσα ισχύει μέχρι 31−12−2016.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Κόρινθος, 4 Μαρτίου 2016
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. απόφ. 102/2015
(3)
Τροποποίηση της αριθ. 74/2015 Απόφασης Πρύτανη
(ΦΕΚ 1204/23−6−2015 τ.Β΄) για τη λειτουργία του κοι−
νού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)
με τίτλο «Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές και διαπο−
λιτισμικές προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστή−
μες» του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολι−
τισμού Παρευξεινίων Χωρών της Σχολής Κλασικών
και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πα−
νεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) σε συνεργασία με το
Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης (Facoltà di Scienze
délla Formazione) του Πανεπιστημίου Suor Orsola
Benincasa Νάπολης (Ιταλίας).
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 8 του Ν. 4009/
2011 «Για τη δομή, λειτουργία διασφάλιση της ποιότητας
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαι−
δευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 159 Α΄), οι οποίες αναφέρο−
νται στις αρμοδιότητες του Πρύτανη.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6
(ΦΕΚ 148, τ.Α΄), «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές
σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
άρθρ. 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ.Α΄), του άρθρου
27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 τ.Α΄) και της παρ. 5 του
άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄).
3. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄), «Δομή, λειτουργία, δια−
σφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τρο−
ποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ. γ΄
του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ.Α΄), του άρθρου 5 παρ. 8
του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄), του άρθρου 34 παρ. 2
του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄) και του άρθρου 34 του
Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223 τ.Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ
223 τ.Α΄) «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευ−
τικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα
και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας
Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ.Α΄) «Δι−
ασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο−
νάδων − Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄).
7. Τις διατάξεις του Π.δ. 86/2013 (ΦΕΚ 124 τ.Α΄) «Συγ−
χώνευση Τμημάτων, ίδρυση − συγκρότηση − ανασυγκρό−
τηση Σχολών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Κανονισμού Μετα−
πτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ.
9. Την αριθ. 74/2015 απόφαση Πρύτανη (ΦΕΚ 1204/
23−6−2015 τ.Β΄) για την ίδρυση και λειτουργία του κοι−
νού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)
με τίτλο «Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές και διαπολι−
τισμικές προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες»
του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού
Παρευξεινίων Χωρών της Σχολής Κλασικών και Αν−
θρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
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Θράκης (Δ.Π.Θ.) σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημών
Εκπαίδευσης (Facoltà di Scienze délla Formazione) του
Πανεπιστημίου Suor Orsola Benincasa Νάπολης (Ιταλίας).
10. Το απόσπασμα πρακτικών της Κοσμητείας της Σχο−
λής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημο−
κρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρία 1/30−9−2015).
11. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
(συνεδρία 6/12/1−10−2015).
12. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του Πα−
νεπιστημίου Suor Orsola Benincasa Νάπολης (Ιταλίας)
(συνεδρία 15−12−2015).
13. Το Επικαιροποιημένο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργα−
σίας μεταξύ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
(Δ.Π.Θ.) και του Πανεπιστημίου Suor Orsola Benincasa
Νάπολης (Ιταλίας) που εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο Ειδι−
κής Σύνθεσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
(συνεδρία 6/12/1−10−2015).
14. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
(συνεδρία 13/19−11−2015).
15. Το αριθμ. πρωτ. 117/28−1−2015 έγγραφο της ΑΔΙΠ
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξω−
τερική αξιολόγηση του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας
και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών.
16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτι−
κού προϋπολογισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Β2415/27−11−2015
βεβαίωση του Αν. Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικο−
νομικής Διαχείρισης, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την τροποποίηση της αριθ. 74/2015 απόφα−
σης Πρύτανη (ΦΕΚ 1204/23−6−2015 τ.Β΄) για τη λειτουρ−
γία του κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου−
δών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές
και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές
Επιστήμες» του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και
Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών της Σχολής Κλασι−
κών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) σε συνεργασία με το
Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης (Facoltà di Scienze délla
Formazione) του Πανεπιστημίου Suor Orsola Benincasa
Νάπολης (Ιταλίας),και συγκεκριμένα των άρθρων 7 και
11 ως ακολούθως:
Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο κοινό Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’
ανώτατο όριο σε ογδόντα (80) άτομα κατ’ έτος.
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/
τ.Α΄) το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας
του ΠΜΣ αφορά στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται
στο ποσό των 145.600 ευρώ και αναλύεται ως εξής:
Κατηγορία δαπάνης

ευρώ

Αμοιβές − Αποζημιώσεις διδακτικού,
διοικητικού και τεχνικού προσωπικού

95.000 €

Δαπάνες μετακινήσεων

12.000 €

Δαπάνες για αναλώσιμα

6.000 €
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Προμήθεια, συντήρηση εξοπλισμού

10.000 €

Δαπάνες δημοσιότητας

10.000 €

Λοιπές δαπάνες
ΣΥΝΟΛΟ

12.600 €
145. 600 €

Το Δ.Δ.Δ.Μ.Π.Σ. είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. Το κό−
στος λειτουργίας του θα καλυφθεί από τα δίδακτρα
των φοιτητών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κομοτηνή, 22 Μαρτίου 2016
Ο Πρύτανης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ
F
Αριθμ. 11797
(4)
Ένταξη μέλους κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. σε θέση κατηγορίας
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού Ε.ΔΙ.Π. της
Σχολής Επιστημών Αγωγής.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνο−
ποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», και
ειδικότερα τα άρθρα 29 και 79 του ανωτέρω νόμου
(ΦΕΚ Α΄ 195/2011).
2. Τις διατάξεις του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», και
ειδικότερα το άρθρο 39 παρ. 27 του ανωτέρω νόμου,
με την οποία προστίθεται παράγραφος 3Α στο άρθρο
29 του Ν. 4009/2011.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα,
διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής
και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων,
των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των
ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», και ειδικότερα το
άρθρο 68 του ανωτέρω νόμου περί ρυθμίσεως θεμάτων
αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων, παράγραφος 3 Ειδικές κατηγορίες διδακτικού
και εργαστηριακού προσωπικού των Α.Ε.Ι. εδάφιο 2 και
5 (ΦΕΚ Α΄ 32/2014).
4. Την αίτηση ένταξης (αριθμ. 155/26−2−2016) στην Σχο−
λή Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π., της υπηρετούσας στο Ίδρυμα
μέλους Ε.Τ.Ε.Π. Μπουκουβάλα Παρασκευής, η οποία εί−
ναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος με γνωστικό
αντικείμενο συναφές μετά γνωστικά αντικείμενα που
θεραπεύει το Εργαστήριο Παιδαγωγικής και Διδακτικής
Μεθοδολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγω−
γών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων.
5. Το έγγραφο αριθμ. 166/8−3−2016 της Κοσμητείας
της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιω−
αννίνων, ορισμού Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για
την ένταξη της υπηρετούσης μέλους Ε.Τ.Ε.Π., η οποία
είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος, με γνωστικό
αντικείμενο συναφές μετά γνωστικά αντικείμενα που
θεραπεύει το Εργαστήριο Παιδαγωγικής και Διδακτικής
Μεθοδολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγω−
γών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου

Ιωαννίνων, στην κατηγορία Εργαστηριακού Διδακτικού
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.).
6. Την εισήγηση της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής,
όπως ορίζεται με το άρθρο 79 παρ. 4 του Ν. 4009/2011.
7. Τη σχετική απόφαση της υπ’ αριθμ. 61/16−3−2016 συ−
νεδρίας της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Αγωγής,
8. Την αριθμ. 155/21−3−2016 πράξη του Κοσμήτορα της
Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννί−
νων ένταξης «Για την ένταξη της υπηρετούσης μέλους
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.),
κατόχου μεταπτυχιακού διπλώματος στην κατηγορία
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)».
9. Το Μεταπτυχιακό δίπλωμα του υπό ένταξη μέλους Ε.Τ.Ε.Π..
10. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί το Π.Δ. που θα
ρυθμίζει τα μισθολογικά και βαθμολογικά θέματα των
μελών Ε.ΔΙ.Π.,
11. Τις ανακύπτουσες λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύ−
ματος, διαπιστώνουμε:
Την ένταξη σε θέση κατηγορίας Εργαστηριακού Δι−
δακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του υπηρετούντος μέ−
λους Ε.Τ.Ε.Π., η οποία είναι κάτοχος μεταπτυχιακού
διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τα
γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Εργαστήριο
Παιδαγωγικής και Διδακτικής Μεθοδολογίας του Παιδα−
γωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών
Αγωγής του Ιδρύματος, και η οποία ζήτησε την έντα−
ξη της κατά τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 4 του
Ν. 4009/2011 σε συνδυασμό με το άρθρο 68 παρ. 3, περ.
5 του Ν. 4235/2014, διατηρώντας την κατά τον χρόνο
της ένταξής της, και μέχρι την έκδοση, του κατά τις
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011
Προεδρικού διατάγματος, βαθμολογική και μισθολογική
κατάσταση, ως εξής:
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩ−
ΝΥΜΟ

ΤΜΗΜΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑ−
ΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙ−
ΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΑ−
ΓΩΓΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 22 Μαρτίου 2016
Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(5)
Στο ΦΕΚ 532/Β΄/02−03−2016 που δημοσιεύθηκε η υπ’
αριθμ. πρωτ. 6237/2454/15−02−2016 απόφαση της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η οποία διορθώνεται
ως προς το θέμα της,
από το εσφαλμένο:
«Έγκριση της υπ’ αρ. 56/2015 (ορθή επανάληψη) απόφα−
σης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επω−
νυμία ’Μουσείο Γουναρόπουλου’ του Δήμου Ζωγράφου,
περί σύστασης μίας (1) προσωρινής προσωποπαγούς

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
θέσης ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον ΟΕΥ του
Νομικού Προσώπου σε εφαρμογή δικαστικής απόφασης»
στο ορθό:
«Έγκριση της υπ’ αρ. 56/2015 (ορθή επανάληψη) από−
φασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την
επωνυμία ’Μουσείο Γουναρόπουλου’ του Δήμου Ζωγρά−
φου, περί σύστασης μίας (1) προσωποπαγούς θέσης
Δημοσίου Δικαίου στον ΟΕΥ του Νομικού Προσώπου
σε εφαρμογή δικαστικής απόφασης».
(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)
F
(6)
Στο ΦΕΚ 440/Β΄/24−2−2016 που δημοσιεύθηκε η αριθμ.
πρωτ. Γ/ΟΙΚ/503/10−2−2016 απόφαση της Εκτελεστικής
Γραμματέως Περιφέρειας Aνατολικής Μακεδονίας −
Θράκης, γίνονται οι κατωτέρω διορθώσεις:
1. Σελίδα 6122, δεύτερη στήλη, 20η σειρά, διορθώνεται
το εσφαλμένο: «2015» στο ορθό: «2016».
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2. Σελίδα 6122, δεύτερη στήλη, 28η σειρά, διορθώνεται
το εσφαλμένο: «2015» στο ορθό: «2016»
και το εσφαλμένο «0511.000» στο ορθό «0511.0003».
(Από την Περιφέρεια Aνατολικής
Μακεδονίας − Θράκης)
F
(7)
Στην αριθμ. απόφ. 107/2016 της Δημάρχου Αγίου Δημη−
τρίου, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 690/τ.Β΄/16−03−2016,
στη σελίδα 8179, στην παράγραφο 3, γίνεται η εξής
διόρθωση:
από το εσφαλμένο:
«…θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6012.01…»
στο ορθό:
«…θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6012.01…»
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Το Εθνικό Τυπογραφείο είναι δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με κύρια αποστολή την έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, εκτύπωση,
διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των τευχών ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με τα
δημοσιεύματα σε αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν
καταχωρισθεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας στην
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.
Η έντυπη μορφή των τευχών 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 κυκλοφορία τευχών ΦΕΚ η διάθεση γίνεται υπό μορφή συνδρομής από το τμήμα Συνδρομητών.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την διαθεσιμότητα
των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα.
Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης
των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ).
Περισσότερες πληροφορίες για δημοσιεύματα και λοιπά θέματα, μπορείτε να αναζητήσετε από το
Τμήμα Πληροφοριών καθώς και από το τηλεφωνικό κέντρο του Εθνικού Τυπογραφείου.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από σχετικό αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους αλληλο−
γραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

êõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΜΕ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ, ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ κ.λπ.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 − fax: 210 5279054
Ωράριο λειτουργίας για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 − 13:30
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Τμήμα
Τμήμα
Τμήμα
Τμήμα

Πωλήσεων:
Συνδρομητών:
Πληροφοριών:
A1 Παραλαβής

(Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 − 180)
(Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
(Ισόγειο, Γραφείο 3 και τηλεφωνικό κέντρο 210 5279000)
Δημοσιευτέας Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

2. ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ
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
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02009150504160008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 79 054
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

