
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Απονομή ηθικής αμοιβής σε μόνιμο υπάλληλο 
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας/Γενικό Επιτελείο 
Στρατού. 

2 Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Εσωτερι-
κών έτους 2017.

3 Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων έτους 2017.

4 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτε-
ρικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Βόλου.

5 Καθιέρωση εργασίας σε 24ωρη βάση όλες τις 
ημέρες του μήνα, καθώς και εργασίας τις Κυρια-
κές και εξαιρέσιμες ημέρες προσωπικού της «ΓΑΙΑ 
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.», κατά το Β’ 
Εξάμηνο του έτους 2017.

6 Έγκριση υπερωριών Β΄ εξαμήνου 2017 της Διαδη-
μοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης Στερεών Απο-
βλήτων Ανώνυμη Εταιρεία (ΟΤΑ) με διακριτικό 
τίτλο ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ. 473/93/1076276/Σ.1861 (1)
  Απονομή ηθικής αμοιβής σε μόνιμο υπάλληλο 

του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας/Γενικό Επιτε-

λείο Στρατού.  

 Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του ν. 3528/2007 

(ΦΕΚ 26/09.02.2007, τ.Α΄).
β. Την Φ. 470/43/118079/Σ.2874/08 Mαρ 2017/ΑΣΔΥΣ/

ΔΜΠ/4.
γ. Τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 

Πολιτικού Προσωπικού ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ (Αριθμ. Πρακτικού 
12/23.05.2017).

δ. Τη με αρ. πρωτ. 247372 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Διορισμός Ειδι-
κού Γραμματέα Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ 469/
ΥΟΟΔ/06-09-2016).

ε. Τη Φ.900/102/247412/Σ.560 «Μεταβίβαση Αρμο-
διοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στην Ειδική Γραμ-
ματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ 2983/
τ.Β΄/16-09-2016), αποφασίζουμε:

Απονέμουμε την ηθική αμοιβή του «ΕΠΑΙΝΟΥ», στον 
Μ.Υ. Κοντομήτρο Γεώργιο του Χαράλαμπου (AM: 23317), 
με βαθμό Δ΄ και κλάδου ΔΕ Τεχνικού/Μηχανολογίας/Τεχνί-
της Σιδηροβιομηχανίας Μηχανολογίας/Τεχνίτης Οχημάτων 
Μάχης, της δυνάμεως του 304 ΠΕΒ, διότι πέτυχε σε συνερ-
γασία με το λοιπό τεχνικό προσωπικό του εργοστασίου την 
ειδική επισκευή μεγάλου αριθμού κυλίνδρων ανυψώσεως, 
εργαζόμενος πέραν του ωραρίου εργασίες σε επικίνδυνες 
και εξειδικευμένες δοκιμές εξασφαλίζοντας την άρση ακι-
νησίας πολύτιμου υλικού (αναδιπλούμενες γέφυρες καθώς 
και γεφυροφόρα άρματα σειράς «Μ»), καθώς και σημαντικό 
οικονομικό όφελος για την Υπηρεσία αφού το κόστος επι-
σκευής ανά μονάδα κυλίνδρου ανυψώσεως περιορίστηκε 
στο 5% σε σχέση με το κόστος επισκευής του ίδιου υλικού 
στο ελεύθερο εμπόριο (150€ ανά μονάδα αντί 3.500€).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Ιουνίου 2017

Η Ειδική Γραμματέας

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑ

I

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./80/18179 (2)
    Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Εσωτερι-

κών έτους 2017.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του 

άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο του ν. 3833/2010 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

6 Ιουλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2289

23119
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«Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομική κρίσης» (ΦΕΚ 40/
Α΄/15-3-2010), όπως ισχύει και της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012).

2. Το π.δ. 123/04-11-2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Υπουργείων 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων»

3. Το π.δ. 125/05-11-2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/05-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών».

4. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/1-3-2011 (ΦΕΚ 323/Β/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερι-
κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων 
και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού,

5. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου προσωπικού και των λειτουργών του Δημοσίου που διορίζεται ή προσλαμβάνεται στους φορείς 
της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.

6. Το υπ' αριθμ. 15805/17/30-5-2017 έγγραφο της Δ/νσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών.

7. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης κατανομής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, απο-
φασίζουμε:

Την κατανομή δεκατριών (13) ατόμων σε ΟΤΑ α' βαθμού, ως εξής:

ΦΟΡΕΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ

ΦΕΚ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΣΕΠ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ 
ΒΟΥΛΑΣ 
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

5 ΦΕΚ 117/Γ/18-2-2009, 
ΑΡΙΘΜ. 247/9-2-2009 
και 623/29-3-2010 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
Α' ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΕΠ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΗΠΩΝ

1 ΦΕΚ 117/Γ/18-2-2009, 
ΑΡΙΘΜ. 741/19-4-2010 
ΑΠΟΦ. Α' ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΣΕΠ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΞΕΝΩΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ - 
ΔΩΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΧ. ΚΑΡΑΤΖΑ ΠΡΟΣ 
ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

1 ΦΕΚ 104/16-2-2010 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

1 ΦΕΚ 104/16-2-2010 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
(ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΩΝ)

1 ΦΕΚ 104/16-2-2010 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ 
ΒΟΥΛΑΣ 
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

1 ΦΕΚ561/Γ/30-6-2010 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΜΑΓΕΙΡΩΝ 
ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ)

3 ΦΕΚ561/Γ/30-6-2010 
και 
ΦΕΚ/577/Γ/2-7-2010

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ 13

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 20 Ιουνίου 2017 

Η Υπουργός 

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
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Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./81/18251 (3)
    Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων έτους 2017.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του 

άρθρου 11 του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής 
οικονομίας- Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α/15-3-2010), όπως 
ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου 
του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012).

2. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/4-11-2016) «Ανασύ-
σταση 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» και το π.δ. 
125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/5-11-2016) «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

3. Την υπ' αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/01-3-2011 
(ΦΕΚ 323/Β΄/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προ-
τεραιοτήτων των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Το υπ' αριθμ. Φ.122.1/69/93640/Ζ2/6-6-2017 έγγραφο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

5. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 
1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή του Ιωάννη Τερζίδη σε αυτοδίκαια ιδρυ-
όμενη θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα-
θηγητή στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλη-
τισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Ιουνίου 2017

Η Υπουργός 
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

I

    Αριθμ. 6918/84881 (4)
Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτε-

ρικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Βόλου.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 24, του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την 

επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατά-
ξεις» (ΦΕΚ 21/τ.Α΄/2016), με το οποίο προστίθεται άρθρο 
28Α, στο ν.4325/2015.

2. Του άρθρου 28, του ν.4325/2015 «Εκδημοκρατισμός 
της Διοίκησης-Καταπολέμηση γραφειοκρατίας και Ηλε-
κτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση αδικιών και άλ-
λες διατάξεις» (ΦΕΚ 47/τ.Α΄/2015).

3. Των άρθρων 1, 63, 94, 95, 97, 98, 201, 214, 224, 254, 
257, 258, 266 και 280, του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτο-
νική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/2010).

4. Του π.δ.138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 231/
τ.Α΄/2010).

5. Την 13917/15-5-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτε-
ρικών περί διορισμού Συντονιστή στην Αποκεντρωμένη Δι-
οίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/2017).

6. Των άρθρων 6, και 9, του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, 
Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θε-
μάτων για την Τοπική Αυτ/ση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
107/τ.Α΄/97).

7. Των άρθρων 10, 87, 161, 162, 163, 165, του 
ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/2007) «Κύρωση του Κώδικα 
κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» 
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1, του 
άρθρου 38, του ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/04-09-2009.

8. Του άρθρου 34, του ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/03-03-
1994) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή 
προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων Δ/σης».

9. Του ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51/τ.Α΄/29-03-2010) και του 
άρθρου 51, του ν. 3905/2010 (ΦΕΚ 219/τ.Α΄).

Των άρθρων 11, και 18, παρ. 2, του ν.2539/1997 (ΦΕΚ 
24/τ.Α΄/04-12-1997) «Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως αντικαταστάθηκαν με 
τις όμοιες του άρθρου 13, του ν. 2672/1998 (ΦΕΚ 290/
τ.Α΄/28-12-1998) «Οικονομικοί Πόροι της Νομ/κής Αυτ/
σης και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

11. Του άρθρου 90, του «Κώδικα της Νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώ-
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄).

12. Του ν. 3274/2004 (ΦΕK 195/τ.Α΄/19-10-2004) «Ορ-
γάνωση και Λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτ/
σης Πρώτου και Δευτέρου Βαθμού».

13. Των: π.δ. 37.α/1987, 22/1990, 50/2001, 347/2003, 
44/2005, 116/2006, 146/2007 και 19/2011.

14. Τη με αριθμ. οικ. 6983/85785/01-06-2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- 
Στερεάς Ελλάδας, περί «Παροχής εξουσιοδότησης υπο-
γραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Σ.Ε.) στον Προϊστάμενο ή στην 
Προϊσταμένη της Γενικής Διευθύνσεως Εσωτερικής Λει-
τουργίας και στους Προϊσταμένους ή στις Προϊσταμένες 
Διευθύνσεων και Τμημάτων της ανωτέρω Γενικής Διευ-
θύνσεως» (ΦΕΚ 2002/τ.Β΄/12-06-2017).

15. Toν Οδηγό Προσαρμογής των προτύπων σχεδίων 
Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Νέων Δήμων 
της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτ/σης 
(Ε.Ε.Τ.Α.Α.-Α.Ε.).
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16. Την 137/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί-
ου του Δήμου Βόλου, περί τροποποίησης της παραγρά-
φου 3, του άρθρου 35, του μέρους 4, του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Βόλου, με 
προσαύξηση των θέσεων του κλάδου ΔΕ Τεχνιτών κατά 
μία (1) και νέα πρόβλεψη δύο (2) θέσεων προσωπικού 
κλάδου ΔΕ Κλητήρων.

17. Το 44/04-05-2017 πρακτικό του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α., Ν. Μαγνησίας, με το 
οποίο αποφασίζει ομόφωνα, υπέρ τροποποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου 
Βόλου, όπως περιγράφεται στην 137/2017 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλου.

18. Το με αριθμ. πρωτ. 4966/58924/25-04-2017 έγγραφο.
19. Την 11890/131362/13-07-2012 απόφαση, περί 

«έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
(Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Βόλου», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
2210/τ.Β’/27-07-2012 (ΑΔΑ: Β4ΓΘΟΡ10-ΖΙΨ).

20. Τη με αριθμ. 11420/116152/04-06-2014 απόφαση 
της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, περί σύστασης μιας (01) 
προσωποπαγούς θέσης ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό-
νου κλάδου, Διοικητικού ΔΕ, στο Δήμο Βόλου Ν. Μαγνη-
σίας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1963/τ.Β’ /21-07-2014 
(6ΞΕΔΟΡ10-6ΞΔ).

21. Τη με αριθμ. 12289/144804/28-09-2015 απόφαση 
του «ασκούντα καθήκοντα» Γενικού Γραμματέα Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, περί 
σύστασης μίας (1) προσωρινής προσωποπαγούς θέσης 
κλάδου, ΠΕ Αρχαιολόγων, σε εφαρμογή της 696/2014 
απόφασης του Γ΄ τμήματος ΑΣΕΠ στο Δήμο Βόλου, που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2138/τ.Β’ /05-10-2015 (ΑΔΑ: ΩΞ-
ΒΖΟΡ10-ΣΑ9), αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την 137/2017 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Βόλου περί τροποποίησης της 
παραγράφου 3, του άρθρου 35, του μέρους 4, του Οργα-
νισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Βόλου, 
με προσαύξηση των θέσεων του κλάδου ΔΕ Τεχνιτών 
κατά μία (1) και νέα πρόβλεψη δύο (2) θέσεων προσω-
πικού κλάδου ΔΕ Κλητήρων, ως εξής:

«Άρθρο 35 
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
........................................................................................................
3. Στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπά-

γονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι 
παρακάτω θέσεις:

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

................................................... ..........................................

ΔΕ Τεχνιτών 19

.................................................. ..................................................

ΔΕ Κλητήρων 2
.....................................................................»
Με την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής 

Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Βόλου, θα προκληθεί αύ-

ξηση της δαπάνης για αμοιβές προσωπικού, για το έτος 
2017   ποσού 32,405,00 € και για καθένα από τα επόμενα 
έτη ποσού 43.206,00 €, η οποία θα βαρύνει, σύμφωνα 
με την αριθ. 13971/23-2-2017 βεβαίωση της Διεύθυνση 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου, τις πιο κάτω 
πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, 
του Δήμου Βόλου,:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Α.

Διεύθυνση 
Διοικητικών 
Υπηρεσιών

10.6011.001 (τακτικές αποδοχές) ποσού 
990.000,00 €
10.6051.001 (εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ) 
ποσού 120.000,00 €
10.6051.002 (εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ) 
ποσού 8.000,00 €

Διεύθυνση 
Τεχνικών 
Υπηρεσιών

30.6011.001 (τακτικές αποδοχές) ποσού 
700.000,00 €
30.6051.001 (εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ) 
ποσού 40.000,00 €
30.6051.002 (εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ) 
ποσού 10.000,00 €

Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν στους προϋπολο-
γισμούς των επόμενων ετών.

Κατά τα λοιπά ισχύει η 11890/131362/13-07-2012 
απόφαση περί «έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Βόλου», που δημοσιεύθη-
κε στο ΦΕΚ 2210/τ.Β΄/27-07-2017 (ΑΔΑ: Β4ΓΘΟΡ10-ΖΙΨ).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λάρισα, 21 Ιουνίου 2017

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών
Προσώπων Λάρισας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ - ΓΚΑΝΤΑΚΑΣ 

I

   Αριθμ. απόφ. 286/2017 (5)
    Καθιέρωση εργασίας σε 24ωρη βάση όλες τις 

ημέρες του μήνα, καθώς και εργασίας τις Κυ-

ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες προσωπικού της 

«ΓΑΙΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.», κατά 

το Β' Εξάμηνο του έτους 2017.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΑΙΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡ-
ΓΥΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.

  Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ. 2 και 5 του 

ν.  3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινο-
τήτων σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 22 
παρ. 1 εδ. α' του κ.ν. 2190/1920 και τις διατάξεις του 
ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικρά-
της» που αφορούν τις Δημοτικές Α.Ε.
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2. Τις διατάξεις της παρ. 1 περ. στ' του άρθρου 7 του 
ν. 4354/2015, με τις οποίες ορίζεται το πεδίο εφαρμογής 
του νόμου αυτού, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και 
τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που 
ανήκουν σε Ο.ΤΑ

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015, 
όπως η παρ. 2 του άρθρου 20 Β του ν. αυτού αντικα-
ταστάθηκε με το άρθρο 102.2 του ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 
Α' 38/28.03.2017), με τις οποίες ορίζεται το ύψος και ο 
τρόπος αποζημίωσης για εργασία, τόσο καθ' υπέρβαση 
του υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων, όσο και για 
εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού εβδομα-
διαίου ωραρίου.

4. Την με Αρ. Πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 Εγκύκλιο 
του Αν. Υπουργού Οικονομικών.

5. Την με αρ. 240/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού, με 
την οποία ανατέθηκε η φύλαξη της πύλης του Δημοτι-
κού Κοιμητηρίου Αγίων Αναργύρων για όλες τις ημέρες 
της εβδομάδας και κατά τις νυκτερινές ώρες και κατά 
τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες, στη ΓΑΙΑ ΑΓΙΩΝ 
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.

6. Την με αριθ. 6421/2392/2017 απόφαση της Ασκού-
σας καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Αττικής (ΦΕΚ Β' 934/21.03.2017), με την οποία 
καθιερώνεται η 24ωρη λειτουργία, όλες τις ημέρες του 
μήνα και τις Κυριακές και τις ημέρες αργίας, για το Τμήμα 
του Δημοτικού Κοιμητηρίου, για την ταφή και εκταφή 
νεκρών και για την λειτουργία των ψυγείων, νεκροθα-
λάμων που φιλοξενούν σωρούς προς ταφή

7. Την ανάγκη καθιέρωσης εργασίας σε 24ωρη βάση 
όλες τις ημέρες του μήνα, καθώς και εργασίας τις Κυ-
ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του παρακάτω προσωπι-
κού της «ΓΑΙΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.» και 
κατά το Β' εξάμηνο του έτους 2017, λόγω εξαιρετικών 
υπηρεσιακών αναγκών, για τους ίδιους λόγους που δια-
λαμβάνονται στην με αριθ. 261/2016 απόφαση του Δ.Σ. 
της «ΓΑΙΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.», η οποία 
δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Β' 129/25-01-2017 της Εφη-
μερίδας της Κυβερνήσεως, με την οποία καθιερώθηκε 
η εργασία σε 24ωρη βάση όλες τις ημέρες του μήνα, 
καθώς και εργασίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 
του ίδιου προσωπικού, κατά το Α' εξάμηνο του έτους 
2017, στους οποίους το Δ.Σ. αναφέρεται, αποφάσισε 
ομόφωνα :

1. Την καθιέρωση στη ΓΑΙΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΔΗΜΟ-
ΤΙΚΗ Α.Ε. εργασίας με αποζημίωση σε εικοσιτετράωρη 
βάση των με σχέση Ι.Δ.Α.Χ. τεσσάρων (4) Φυλάκων της 
εταιρείας, όλες τις ημέρες του μήνα και κατά τις νυκτε-
ρινές ώρες και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, 
προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού εβδομαδιαίου 
ωραρίου τους, κατά το Β' Εξάμηνο του έτους 2017.

2. Την καθιέρωση εργασίας με αποζημίωση των με σχέ-
ση Ι.Δ.Α.Χ., τεσσάρων (4) υπαλλήλων του Ανθοπωλείου, 
τριών (3) υπαλλήλων του Κυλικείου του Κοιμητηρίου, του 
Ηλεκτρολόγου-Συντηρητή της εταιρείας και του Οδηγού 
της εταιρείας και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέ-
ρες, προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού εβδομαδιαίου 
ωραρίου τους, κατά το Β' Εξάμηνο του έτους 2017.

3. Τον ορισμό της ωριαίας αποζημίωσής τους, ανάλογα 
με τα Μ.Κ. τους, ως εξής:

α) Για εργασία νυκτερινή εργάσιμων ημερών ίση με το 
εξήντα τοις εκατό (60%) του ωρομισθίου

β) Για εργασία ημερήσια ή νυκτερινή, που παρέχεται 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ίση με το εβδομήντα 
πέντε τοις εκατό (75%) του ωρομισθίου.

4. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για όλες τις πε-
ραιτέρω ενέργειες και την έκδοση και υπογραφή κάθε 
απόφασης και κάθε εγγράφου που απαιτείται.

5. Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ποσού 
11.000 ευρώ περίπου, σε βάρος του Λογαριασμού 60 
του κόστους μισθοδοσίας της εταιρείας του Β' Εξαμήνου 
του έτους 2017, που αντιστοιχεί συνολικά σε 3.150 ώρες 
εργασίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Άγιοι Ανάργυροι, 19 Ιουνίου 2017

  Ο Πρόεδρος

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΗΜΑΚΟΣ

I

Αριθμ. απόφ. 86/2017 (6)
    Έγκριση υπερωριών Β΄ εξαμήνου 2017 της Δι-

αδημοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων Ανώνυμη Εταιρεία (ΟΤΑ) με διακρι-

τικό τίτλο ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ).

   ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΤΑ  

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περιπτ. 12 της υποπαραγρ. Γ1, της 

παραγρ. Γ του ν. 4093/2012 (Α' 222) «Έγκριση Μεσοπρό-
θεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-
2016- Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012», 
στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων του δεύτερου κε-
φαλαίου του ν. 4024/2011 εντάσσονται οι εργαζόμενοι 
Ι.Δ.Α.Χ. των Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν σε Ο.Τ.Α., όπως η ΔΕ-
ΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ).

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

3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 «Οργανωτική Διάρθρω-
ση των Υπηρεσιών της Εταιρείας» του «Εσωτερικού Κα-
νονισμού Υπηρεσιών» της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), όπως έχει 
καταρτιστεί και εγκριθεί με την υπ' αριθμ. 26/26.03.2010 
Απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας περί έγκρισης Εσωτε-
ρικού Κανονισμού Υπηρεσιών Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. ΑΕ (ΟΤΑ) και 
ισχύει.

4. Το γεγονός ότι διαπιστώνεται η ανάγκη υπερωρια-
κής απασχόλησης και απασχόλησης κατά τις Κυριακές, 
εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και κατά τις νυχτερινές ώρες 
των εργάσιμων, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, εκα-
τόν είκοσι (120) εργαζομένων Ι.Δ.Α.Χ. της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. 
(ΟΤΑ) για το Β' εξάμηνο 2017, λόγω αυξημένων εποχικών, 
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έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών και υπο-
χρεώσεων της επιχείρησης που οφείλονται, στην ιδιαι-
τερότητα και φύση του αντικειμένου της, στην 24ωρη 
λειτουργία της, στον αυξημένο όγκο των απορριμμάτων 
κατά τη διάρκεια του Β' εξαμήνου κάθε έτους ένεκα των 
πραγματοποιούμενων εκδηλώσεων - εθνικών και θρη-
σκευτικών εορτών, των θερινών αποψιλώσεων, αλλά και 
σε ακραία καιρικά φαινόμενα, ατυχήματα, όπως επίσης 
στον αυξημένο φόρτο διοικητικών εργασιών που προ-
κύπτουν από τις δραστηριότητες της υπερωριακής ερ-
γασίας και από την υλοποίηση δράσεων που προωθεί η 
επιχείρηση για τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης των 
αστικών στερεών αποβλήτων.

5. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη η οποία δεν 
θα υπερβεί το ποσό των 9.000 € για την πληρωμή των 
υπερωριών των ανωτέρω εργαζομένων έχει εγγραφεί 
και βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έτους 
2017 της επιχείρησης, και ειδικότερα τους Κ.Α. 60.00.02 
με τίτλο «Αμοιβές Υπερωριακής Απασχόλησης Εμμίσθου 
Προσωπικού», Κ.Α. 60.03.00 με τίτλο «Εργοδοτικές Ει-
σφορές ΙΚΑ Εμμίσθου Προσωπικού» και 60.03.01 με τίτλο 
«Εργοδοτικές Εισφορές Λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων», 
αποφάσισε ομόφωνα:

Την έγκριση - καθιέρωση υπερωριακής εργασίας νυ-
κτερινής εργασίας και εργασίας κατά τις Κυριακές και 

εξαιρέσιμες ημέρες εκατόν είκοσι (120) εργαζομένων 
της επιχείρησης, οι οποίες κατά περίπτωση και ανά εργα-
ζόμενο για το χρονικό διάστημα του Β΄ εξαμήνου έτους 
2017, ανέρχονται: i) μέχρι τις εκατόν είκοσι (120) ώρες για 
απογευματινή υπερωριακή εργασία εργάσιμων ημερών, 
ii) μέχρι τις ενενήντα έξι (96) ώρες για νυχτερινή υπερω-
ριακή εργασία και iii) μέχρι τις ενενήντα έξι (96) ώρες για 
εργασία κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες.

Οι ανωτέρω ώρες αποτελούν ανώτατο όριο εξαμήνου 
(πλαφόν). Οι πραγματικές ώρες Υπερωριών και η κατα-
νομή αυτών ανά απασχολούμενο θα εξαρτηθούν από 
τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες υπηρεσιακές ανάγκες, 
θα πιστοποιούνται ανά μήνα με βεβαιώσεις των Προ-
ϊσταμένων των Τμημάτων και θα εγκρίνονται από τον 
Πρόεδρο της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ).

Η προκαλούμενη δαπάνη για την πληρωμή των υπε-
ρωριών βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2017 
της επιχείρησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Χανιά, 21 Ιουνίου 2017

Ο Πρόεδρος

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ  
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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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