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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
16 Ιανουαρίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Κύρωση της απόφασης έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

2

Έγκριση υπερωριακής απογευματινής εργασίας
δέκα (10) τεχνικών υπαλλήλων Δ.Ε. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

3

Έγκριση απασχόλησης υπαλλήλων ειδικότητας
Φυλάκων-Νυκτοφυλάκων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, τις εργάσιμες ημέρες (νυκτερινές ώρες) και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες, για το έτος 2017, προς συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας.

4

Μεταφορά και κατανομή των αρμοδιοτήτων
του άρθρου 69Γ του ν. 4270/2014 σε οργανικές
μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης της
Γραμματείας του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής
Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 63891/5427
(1)
Κύρωση της απόφασης έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ)
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία
2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α’24), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31, του ν. 4342/2015 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό
Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012

Αρ. Φύλλου 31

«Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της
Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της
προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’43) με το οποίο τροποποιήθηκε το
άρθρο 35 του ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α’24).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως
τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α’98).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού» (ΦΕΚ Α’114).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση
του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. » (ΦΕΚ Α’208).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ
Α’210).
7. Τη με αριθμό Υ198/2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ-
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γό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο.»
(ΦΕΚ Β’3722).
8. Την πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 49 της 15.12.2015
(Α΄174) «Τροποποίηση και έγκριση του Εθνικού Σχεδίου
Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων
που κυρώθηκαν με την 51373/4684/25−11−2015 κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4342/2015».
9. Τα με αρ. πρ. 131763/2400/30.08.2016 και
145621/2687/19.09.2016 έγγραφα της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας με συνημμένα τη μελέτη αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και
συμπληρωματικά επί αυτής στοιχεία, αντίστοιχα.
10. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 909/12.09.2016 γνωμοδότηση
του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
άρθρο 35 του ν. 4042/2012, όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 31 του ν. 4342/2015.
11. Τη με αρ. πρωτ. 42357/3883/22.09.2016 γνωμοδότηση της Γενικής Γραμματέως Περιβάλλοντος και
Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 35 του
ν. 4042/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του
ν. 4342/2015.
12. Τη με αρ. πρωτ. 58890/06.12.2016 κοινή υπουργική απόφαση έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου «Αναθεώρηση Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΑΔΑ:
Ω9ΚΚ4653Π8-ΕΧΤ).
13. Τη με αριθμό 263/14.12.2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
με την οποία εγκρίθηκε το ΠΕΣΔΑ (ΑΔΑ: 7Η4Ξ7ΛΗ-55Μ).
14. Το με αρ. πρωτ. 716/16.12.2016 έγγραφο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το οποίο διαβιβάστηκε
η ανωτέρω απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
15. Το γεγονός ότι από την κύρωση της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη.
16. Το γεγονός ότι η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ελέγχθηκε ως προς την τυπική νομιμότητά της,
αποφασίζουμε:
Την κύρωση της με αριθμό 263/14.12.2016 απόφασης
του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35
του ν. 4042/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31
του ν. 4342/2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2016
Οι Υπουργοί
Εσωτερικών

Αναπληρωτής Υπουργός

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

Τεύχος Β’ 31/16.01.2017

Αριθμ. 69550/3447
(2)
Έγκριση υπερωριακής απογευματινής εργασίας
δέκα (10) τεχνικών υπαλλήλων Δ.Ε. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1 του άρθρου 1 του ν. 1157/1981 (ΦΕΚ 126/Α) όπως
συμπληρώθηκε ή τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
άρθρου 23 του ν. 1735/1987 (ΦΕΚ195/Α), του άρθρου 8
παρ. 5 του ν. 2880/2001 (ΦΕΚ 9/Α) και του άρθρου 41 του
ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α) και ισχύει σήμερα.
1.2 του ν. 4270/2014(ΦΕΚ143/τ.Α/28-06-2014 «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με
το ν. 4337/2015 (ΦΕΚ129/τ.Α' 17-10-2015).
1.3 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)
1.4 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες
διατάξεις».
1.5 του άρθρου 20 Κεφαλαίου Β'του ν. 4354/2015(176/Α)
«Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης(Ο.Τ.Α.) και
άλλες μισθολογικές διατάξεις».
1.6 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α) «Φορολογία εισοδήματος επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του
ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».
1.7 του π.δ. 109/2014 (ΦΕΚ 176/Α) «Οργανισμός του
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», όπως
ισχύει.
1.8 του π.δ. 123/2016(ΦΕΚ208/τ.Α/04-11-20156)
«Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση του
Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
1.9 του π.δ. 125/2016(ΦΕΚ210/τ.Α/05-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Τη με αριθμ. πρωτ.: 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, που αφορά στη παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του
ν. 4354/2015 (176/Α).
3. Την υπ' αριθμ. 2/70738/0022/28-09-2012 εγκύκλιο
της 22ης Δ/νσης Μισθολογίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με την οποία η ισχύς των
αποφάσεων για υπερωριακή απασχόληση αρχίζει από
τη δημοσίευση τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Τεύχος Β’ 31/16.01.2017

4. Την υπ' αριθμ. Οικ. 40898/5356/14-08-2013 (ΦΕΚ
2246/Β) κοινή υπουργική απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών και των Υπουργών Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Αναδιάρθρωση
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
5. Το με αριθμ. πρωτ.: οικ. 68962/5373/20-10-2016
έγγραφο της Δ/νσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού.
6. Την ανάγκη παροχής υπερωριακής απογευματινής
απασχόλησης από δέκα (10) τεχνικούς υπαλλήλους Δ.Ε.
για την κάλυψη των επιτακτικών αναγκών συντήρησης
των τεχνικών, ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και κλιματιστικών εγκαταστάσεων των κτηρίων στέγασης των
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους δώδεκα χιλιάδων ευρώ
# 12.000,00 €# περίπου, η οποία θα καλυφθεί από τις
πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έτους 2017, φορέας 39/110 και ΚΑΕ-0511 «Αποζημίωση για υπερωριακή
εργασία», αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την παροχή υπερωριακής απογευματινής
εργασίας έως είκοσι (20) ώρες μηνιαίως, για το χρονικό
διάστημα από 01/01/2017 και έως τις 31-12-2017, από
δέκα (10) τεχνικούς υπαλλήλους Δ.Ε. για την κάλυψη
των επιτακτικών αναγκών συντήρησης των τεχνικών,
ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και κλιματιστικών εγκαταστάσεων των κτηρίων στέγασης των Υπηρεσιών του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Η πραγματοποίηση των ωρών υπερωριακής απογευματινής εργασίας θα βεβαιώνεται στο τέλος κάθε μήνα
με πράξη του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παπάγου 30 Δεκεμβρίου 2016
Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Ι

Αριθμ. 70002/3466
(3)
Έγκριση απασχόλησης υπαλλήλων ειδικότητας
Φυλάκων-Νυκτοφυλάκων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, τις εργάσιμες ημέρες (νυκτερινές ώρες) και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες, για το έτος 2017, προς συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1 του άρθρου 1 του ν. 1157/1981 (ΦΕΚ 126/Α) όπως
συμπληρώθηκε ή τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
άρθρου 23 του ν. 1735/1987 (ΦΕΚ195/Α), του άρθρου 8
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παρ. 5 του ν. 2880/2001 (ΦΕΚ 9/Α) και του άρθρου 41 του
ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α) και ισχύει σήμερα.
1.2. του ν. 4270/2014(ΦΕΚ143/τ.Α/28-06-2014 «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με
το ν. 4337/2015 (ΦΕΚ129/τ.Α' 17-10-2015).
1.3 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).
1.4 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις».
1.5 του άρθρου 20 Κεφαλαίου Β' του ν. 4354/2015
(176/Α) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων
του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης(Ο.Τ.Α.). και άλλες μισθολογικές διατάξεις».
1.6 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α) «Φορολογία εισοδήματος επείγοντα μέτρα εφαρμογής, του ν. 4046/2012,
του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».
1.7 του π.δ. 109/2014 (ΦΕΚ 176/Α) «Οργανισμός του
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», όπως
ισχύει.
1.8 του π.δ. 123/2016(ΦΕΚ208/τ.Α/04-11-20156)
«Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση του
Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
1.9 του π.δ. 125/2016(ΦΕΚ210/τ.Α 7 05-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Τη με αριθμ. πρωτ.: 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, που αφορά στη παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του
ν. 4354/2015 (176/Α).
3. Την με αριθμ. πρωτ.: 2/70738/0022/28-09-2012
εγκύκλιο της 22ης Δ/νσης Μισθολογίου του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με την οποία η
ισχύς των αποφάσεων για υπερωριακή απασχόληση
αρχίζει από τη δημοσίευση τους στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
4. Την υπ' αριθμ. Οικ. 40898/5356/14-08-2013 (ΦΕΚ
2246/Β) κοινή υπουργική απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών και των Υπουργών Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Αναδιάρθρωση
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
5. Το με αριθμ.πρωτ.:οικ.68963/5375/20-10-2016 έγγραφο της Δ/νσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού.
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6. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τη φύλαξη καθ'όλο το εικοσιτετράωρο του κεντρικού του κτιρίου (Αναστάσεως 2 και
Τσιγάντε-Παπάγου), προς αποφυγή πυρκαγιάς, διάρρηξης, κλοπών ή βραχυκυκλώματος, που θα προξενούσε
ανυπολόγιστες υλικές και άλλες ζημιές στις κτιριακές
εγκαταστάσεις του Υπουργείου.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ
#10.000,00 €#, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις
του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών, έτους 2017 φορέας 39/110
και ΚΑΕ-0512 «Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες
ημέρες και νυχτερινές ώρες», αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε όπως δέκα (10) υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εκπαιδευτικής
βαθμίδας Δ.Ε. και Υ.Ε. και ειδικότητας Φυλάκων-Νυκτοφυλάκων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,
απασχολούνται κατά τις εργάσιμες ημέρες (νυκτερινές
ώρες) έως δύο χιλιάδες τετρακόσιες οκτώ ώρες (2.408)
και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες (πρωινές,
απογευματινές και νυκτερινές ώρες) έως και χίλιες πεντακόσιες τριάντα έξι ώρες (1.536) και σύμφωνα με τις
ανάγκες της Υπηρεσίας, προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας για το χρονικό διάστημα από
01/01/2017 και έως την 31/12/2017.
Η παραπάνω απασχόληση θα βεβαιώνεται στο τέλος
κάθε μήνα με πράξη του προϊσταμένου της Διεύθυνσης
Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παπάγου 30 Δεκεμβρίου 2016
Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Ι

Αριθμ. 24774
(4)
Μεταφορά και κατανομή των αρμοδιοτήτων
του άρθρου 69Γ του ν. 4270/2014 σε οργανικές
μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης της
Γραμματείας του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΚΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) Του άρθρου 69Γ του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-Δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις» (Α' 143), όπως προστέθηκε με την παρ. 24
του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 (Α' 129) και συμπληρώθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 58 του ν. 4438/2016
(Α 220).
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(β) Του ν. 2190/1994 «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής για
την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ28/Α/03.03.1994), ως ισχύει,
(γ) Του ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες
ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του
συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις» (ΦΕΚ220/Α/20.09.2002), ως ισχύει,
(δ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98).
(ε) Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων» (Α 208).
(στ) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 210).
(ζ) Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α' 116).
(η) Της υπ' αριθ. Υ29/8-10-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών, Γεώργιο Χουλιαράκη»(Β'2168).
(θ) Της υπ' αριθμ. 42799/8-12-2003 απόφασης του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός της
Οργάνωσης της Γραμματείας του Ανωτάτου Συμβουλίου
Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)» (Β' 1863), ως ισχύει.
2. Την υπ' αριθ. 2/16570/0026/13-5-2016 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και εξειδίκευση
μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου/Ειδικό Λογιστήριο στις Οικονομικές
Υπηρεσίες Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης» (Β' 1381).
3. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΔΙΔΚ/Φ.ΑΣΕΠ/οικ.33298/17-122014 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με τον
διορισμό του Ιωάννη Καραβοκύρη στη θέση του Προέδρου του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.
4. Τις εγκυκλίους υπ' αριθ. 2/51290/0026/2-6-2016,
2/68982/0026/5-8-2016 και 2/77786/0026/26-9-2016
του Υπουργείου Οικονομικών.
5. Την ανάγκη άσκησης των εν προκειμένω μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων, ήτοι (α) ελέγχου, εκκαθάρισης και
έκδοσης εντολής πληρωμής δαπανών, καθώς και (β) λογιστικής παρακολούθησης και πληρωμής των δαπανών,
διακριτά από υπηρεσιακές μονάδες της Ανεξάρτητης Αρχής «Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού», αρχής
γενομένης από 1-1-2017, προκειμένου να διασφαλιστεί η
διαφάνεια και η αξιοπιστία του συστήματος διαχείρισης
και ελέγχου δαπανών.
6. Την υπ' αριθ. πρωτ. 24578/28-12-2016 εισήγηση
της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης
του ΑΣΕΠ, σχετικά με το γεγονός ότι από τις διατάξεις
της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
1. Κατανέμουμε τις αρμοδιότητες της παραγράφου
1 του άρθρου 69Γ του ν. 4270/2014, όπως αυτές εξειδικεύτηκαν στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της υπ' αριθ.
2/16570/0026/13-5-2016 κοινής υπουργικής απόφασης,
σε οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης
της Γραμματείας της Ανεξάρτητης Αρχής «Ανώτατο Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού». Για τον σκοπό αυτό, η Διεύθυνση Οικονομικού της ως άνω Γενικής Διεύθυνσης της
Γραμματείας της Ανεξάρτητης Αρχής «Ανώτατο Συμβούλιο
Επιλογής Προσωπικού» αναδιοργανώνεται ως ακολούθως:
(α) Συνιστάται σε αυτήν ένα (1) Αυτοτελές Γραφείο με
την ονομασία: «Γραφείο Λογιστικής Παρακολούθησης
και Πληρωμής Δαπανών».
(β) Το Τμήμα Προϋπολογισμού και Μισθοδοσίας της
ως άνω Διεύθυνσης μετονομάζεται σε «Τμήμα Προϋπολογισμού, Μισθοδοσίας και Εκκαθάρισης Δαπανών».
2. Συνεπεία των ρυθμίσεων της παρ. 1 του παρόντος
άρθρου, αντικαθίστανται οι παράγραφοι 1α και 2 του άρθρου 6 «Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης
Οικονομικού» και η παράγραφος 1 του άρθρου 7 «Αρμοδιότητες Τμημάτων της Διεύθυνσης Οικονομικού» της
υπ' αριθμ. 42799/8-12-2003 απόφασης του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός της Οργάνωσης της Γραμματείας του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)» (Β' 1863), και προστίθενται
στο άρθρο 6 παράγραφοι 1γ, 2δ και 2ε, και στο άρθρο 7
παράγραφος 1.προστίθενται εδάφια η, θ, ι, ια, ιβ, ιγ, ιδ, ιε,
ιστ, ιζ, ιη, ιθ, κ, κα, κβ, κγ και κδ, καθώς και παράγραφος
2 ως ακολούθως:
«Άρθρο 6
1. Η Διεύθυνση Οικονομικού αποτελείται από:
α. Τμήμα Προϋπολογισμού, Μισθοδοσίας και Εκκαθάρισης Δαπανών,
β. Τμήμα Προμηθειών.
γ. Γραφείο Λογιστικής Παρακολούθησης και Πληρωμής Δαπανών.
2. Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικού είναι:
α. Ο χειρισμός των θεμάτων προϋπολογισμού και δημοσιονομικής διαχείρισης.
β. Ο χειρισμός θεμάτων αποδοχών, άλλων απολαβών
και αποζημιώσεων.
γ. Οι προμήθειες επίπλων, εξοπλισμού και υλικών γενικότερα.
δ. Ο έλεγχος, η εκκαθάριση και η έκδοση εντολής πληρωμής δαπανών,
ε. Η λογιστική παρακολούθηση και η πληρωμή δαπανών».
Άρθρο 7
1. Αρμοδιότητες του Τμήματος Προϋπολογισμού, Μισθοδοσίας και Εκκαθάρισης Δαπανών είναι:
α. Η κατάρτιση, τροποποίηση και εκτέλεση του προϋπολογισμού,
β. Η κατάρτιση Κανονισμού Οικονομικής διαχείρισης.
γ. Η εντολή και εκκαθάριση αποδοχών, λοιπών απολαβών και αποζημιώσεων γενικώς των μελών και του
προσωπικού.
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δ. Η εντολή και εκκαθάριση αποζημιώσεων και λοιπών δαπανών των κεντρικών και τοπικών επιτροπών
και όσων μετέχουν στις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων
(άρθρα 15-19 ν. 2190/1994)
ε. Η μέριμνα για την καταβολή αποζημιώσεων και
λοιπών δαπανών στα μέλη τοπικών επιτροπών και σε
όσους μετέχουν στις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων, στ.
Η εντολή και εκκαθάριση κάθε άλλης δαπάνης,
ζ. Η χορήγηση πάσης φύσεως βεβαιώσεων οικονομικού περιεχομένου,
η. Η κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης
υποχρέωσης κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος από
το διατάκτη και η καταχώρηση των αναλαμβανόμενων
δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο
Δεσμεύσεων.
θ. Ο έλεγχος τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων και η παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων
των σχετικών πράξεων για την ύπαρξη της απαιτούμενης
πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε
φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της
πίστωσης.
ι. Η σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3δ του άρθρου
66 του ν. 4270/2014 όπως ισχύει και του περί ανάληψης
υποχρεώσεων Προεδρικού Διατάγματος.
ια. Ο έλεγχος νομιμότητας και κανονικότητας, καθώς
και η εκκαθάριση των δαπανών του οικείου φορέα, με
βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά αυτών.
ιβ. Η έκδοση εντολής πληρωμής των δαπανών του οικείου φορέα, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια
πληρωμών και την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων
εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ενωσιακό
και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο.
ιγ. Η σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με το διατάκτη
κατά τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και κανονικότητας της δαπάνης και η υποβολή της μετά του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου
Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων με σχετική
κοινοποίηση στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών
Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου
26 του ν. 4270/2014.
ιδ. Η τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
ιε. Η έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων (τακτικών
και προπληρωμής) για την εμφάνιση των εξόδων που
βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη
δημόσια ληψοδοσία, καθώς και η έκδοση λοιπών συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, όπου προβλέπεται.
ιστ. Η καταχώρηση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και η τήρηση του μητρώου αυτών.
ιζ. Παροχή απόψεων στα δικαστήρια, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και κοινοποίηση στην αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.)
των δικαστικών αποφάσεων από τις οποίες προκύπτει
επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του φορέα.
ιη. Η μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών.
ιθ. Η έκδοση επιτροπικών ενταλμάτων για τη μεταβίβαση πιστώσεων στους δευτερεύοντες διατάκτες.
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κ. Η τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και του Μητρώου
Δεσμεύσεων.
κα. Η βεβαίωση επί των πράξεων διορισμών, εντάξεων,
μετατάξεων, αποσπάσεων και προαγωγών του προσωπικού κάθε κατηγορίας του φορέα, για την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό του.
κβ. Η έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές
αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων
υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού,
καθώς και η εισήγηση στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον καταλογισμό του υπερήμερου
υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
κγ. Η παρακολούθηση μηνιαίως σε ξεχωριστή κατάσταση των εγγραφών που γίνονται στα λογιστικά βιβλία
του φορέα για κάθε δευτερεύοντα διατάκτη.
κδ. Η τήρηση του μητρώου του πάσης φύσεως προσωπικού του ΑΣΕΠ και η μηνιαία δήλωση στη μηχανογραφική εφαρμογή της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών των
σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.
2. Αρμοδιότητες του Γραφείου Λογιστικής Παρακολούθησης και Πληρωμής Δαπανών είναι:
α. Η παραγωγή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό
Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ) ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού
προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την εξόφληση των
εκδιδόμενων χρηματικών ενταλμάτων (τακτικών και
προπληρωμής) με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων και η απόδοση των διενεργούμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων σε αυτούς.
β. Η μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και η απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των
οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές
βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών.
γ. Η ενημέρωση των δικαιούχων και των φορέων για
την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή
των δικαιούχων.
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δ. Η καταχώρηση των στοιχείων κατασχέσεων και εκχωρήσεων στα τηρούμενα μητρώα.»
3. Στο Γραφείο Λογιστικής Παρακολούθησης και Πληρωμής Δαπανών προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ
Διοικητικού-Οικονομικού, ο οποίος ορίζεται με απόφαση
της Γενικής Διευθύντριας Διοίκησης του ΑΣΕΠ.
Άρθρο 2
1. Ο υπάλληλος που, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, προΐσταται στην οργανική μονάδα που με τις
διατάξεις της παρούσας απόφασης μετονομάζεται εξακολουθεί να ασκεί καθήκοντα προϊσταμένου στην ίδια
οργανική μονάδα.
2. Κατά τα λοιπά, εξακολουθεί να ισχύει η υπ' αριθμ.
42799/8-12-2003 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών «Καθορισμός της Οργάνωσης της Γραμματείας του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)» (Β' 1863), όπως τροποποιήθηκε με την
υπ' αριθμ. 18983/20-05-2009 απόφαση του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών (Β' 1072).
Άρθρο 3
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την 1-1-2017.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα 30 Δεκεμβρίου 2016
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Διοικητικής
Ανασυγκρότησης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Ο Πρόεδρος του Ανώτατου Συμβουλίου
Επιλογής Προσωπικού
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ
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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 Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
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.

Eõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
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

*02000311601170008*

