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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες, για το έτος 2017, για τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών,
της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

2

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Φ2-423/2009 έγκρισης
κυκλοφορίας στην Ελλάδα συσκευών ογκομέτρησης δημητριακών κατασκευής Δημητρίου Μαμέκα (ΦΕΚ 506/Β/2009).

3

Καθορισμός θέσεων και αποζημίωσης για την
πρακτική άσκηση των φοιτητών των Σχολών του
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για το έτος
2017.

4

Ορισμός Προϊσταμένης του Αρσακείου Νηπιαγωγείου Πατρών της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας για
το σχολικό έτος 2016-2017.

5

Τροποποίηση της με αριθμ. Φ.151/17475/Β6/2014
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 358 Β΄) «Ειδικές Εξετάσεις περί εισαγωγής σπουδαστών με σοβαρές
παθήσεις στο πρώτο έτος σπουδών του Τμήματος
Εικαστικών Τεχνών της Ανώτατης Σχολής Καλών
Τεχνών (καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων
σε ποσοστό 5%)».

6

Ορισμός Δικαστικού Καταστήματος του Ειρηνοδικείου Άρτας και του συστεγαζόμενου Ειδικού
Πταισματοδικείου.

7

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το τακτικό
προσωπικό και τους μετακλητούς υπαλλήλους
του «Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.)» για απογευματινή υπερωριακή
εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου για το Β΄ εξάμηνο του 2017.

Αρ. Φύλλου 2070

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 3917
(1)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, για το έτος 2017, για τη Διεύθυνση
Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 102/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με το ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73 Α΄)
«Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση
λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις».
β) Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων»
(ΦΕΚ 112/Α΄).
γ) Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α΄).
δ) Του αρ. 20, του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει.
ε) Του π.δ. 151/2004 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας» (ΦΕΚ 107/Α΄), όπως ισχύει.
στ) Του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208 Α΄) «Ανασύσταση και
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
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μισης 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».
ζ) Του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
η) Την υπ' αρ. Υ186/10-11-2016 (ΦΕΚ 3671/Β΄) «Απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Νικόλαο
Τόσκα».
2. Την υπ' αρ. 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 (ΑΔΑ: ΨΑΕΦΗΠΟ7) Εγκύκλιο του ΓΛΚ «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015
(176 /Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του
Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής 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».
3. Την υπ' αρ. 8906/11-12-2016 (ΑΔΑ: Ω862465ΦΘΕΔ0Ρ) απόφαση Κατανομής Πιστώσεων του Προϋπολογισμού Εξόδων οικονομικού έτους 2017, της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Ειδικός Φορέας 07-430)
σε επιμέρους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων.
4. Την υπ' αρ. 4996/09-05/2017 απόφαση Γενικού
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με θέμα «Τμηματική
λειτουργία της ΓΓΠΠ σε κατάσταση κινητοποίησης πολιτικής προστασίας», κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής
περιόδου ήτοι από 1/6/2017 έως και 31/10/2017, με την
οποία η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας τίθεται
τμηματικά σε λειτουργία 24ωρης βάρδιας.
5. Το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή προκαλείται
συνολική δαπάνη έως του ποσού των 3.600€ περίπου, για
το χρονικό διάστημα από 01/06/2017 μέχρι 31/10/2017,
που θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του
ΚΑΕ 0512 του Ειδικού Φορέα 07-430, του κρατικού προϋπολογισμού έτους 2017, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε το ανώτατο όριο αριθμού των μόνιμων
υπαλλήλων, που υπηρετούν στη Διεύθυνση Σχεδιασμού
και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, που μπορεί να εργάζεται
υπερωριακά κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, για το χρονικό διάστημα
Ιουνίου - Οκτωβρίου 2017, ως εξής:
Α) Κατά τις νυχτερινές ώρες, για 2 άτομα και μέχρι δεκαέξι (16) ώρες κατά ανώτατο όριο το μήνα, ανά άτομο.
Β) Κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, για 2
άτομα και μέχρι (16) ώρες κατά ανώτατο όριο το μήνα,
ανά άτομο.
Ο ανώτατος αριθμός της υπερωριακής απασχόλησης
κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, δεν θα υπερβαίνει συνολικά τις τριακόσιες
είκοσι ώρες (320), καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής
περιόδου (01-06-2017 έως 31-10-2017).
Η απόφαση αυτή ισχύει από Ιούνιο έως Οκτώβριο
2017.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Μαΐου 2017
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ
Ι

Αριθμ. Οικ. ΔΠΠ1686
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Φ2-423/2009 έγκρισης κυκλοφορίας στην Ελλάδα συσκευών ογκομέτρησης δημητριακών κατασκευής Δημητρίου
Μαμέκα (ΦΕΚ 506/Β/2009).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις όπως ισχύουν:
1.1. 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/2005),
1.2. του π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (ΦΕΚ 185/Α/2014),
1.3. του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία...
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»
(ΦΕΚ 208/Α/2016),
1.4. του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 125/Α/2016).
2. Τις αποφάσεις:
2.1. την υπ' αριθ. Φ3-2587/1979 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου «Περί Κωδικοποιήσεως αποφάσεων Μέτρων και Σταθμών» (ΦΕΚ 70/Β/1979),
2.2. την Π.Α. Υ197/2016 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης
Αλέξανδρο Χαρίτση»(ΦΕΚ 3722/Β/2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την υπ' αριθ. Υ226/2016 όμοια
(ΦΕΚ 4233/Β/2016).
3. Την υπ' αριθ. Φ2-423/2009 απόφαση «Έγκρισης
κυκλοφορίας στην Ελλάδα συσκευών ογκομέτρησης δημητριακών κατασκευής Δημητρίου Μαμέκα»
(ΦΕΚ 506/Β/2009).
4. Την από 07-02-2017 αίτηση του Μαμέκα Ηλία
(5ο χλμ. Λάρισας - Φαρσάλων, Λάρισα) για τροποποίηση
της υπ' αριθ. Φ2-423/2009 απόφασης έγκρισης κυκλοφορίας συσκευών ογκομέτρησης δημητριακών ως προς
την επωνυμία του κατασκευαστή.
5. Την υπεύθυνη δήλωση του Μαμέκα Ηλία, με την
οποία δεσμεύεται να κατασκευάζει συσκευές ογκομέτρησης δημητριακών σύμφωνα τις προϋποθέσεις και
απαιτήσεις που ορίζονται στην υπ' αριθ. Φ2-423/2009
απόφαση έγκρισης κυκλοφορίας.
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την τροποποίηση, ως προς την επωνυμία
του κατασκευαστή, της υπ' αριθ. Φ2-423/2009 απόφασης
έγκρισης κυκλοφορίας συσκευών άμεσης ογκομέτρησης
δημητριακών, από Μαμέκας Δημήτριος σε Μαμέκας Ηλίας.
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2. Περιγραφή
Όπως ορίζεται στην υπ' αριθ. Φ2-423/2009 απόφασης έγκρισης κυκλοφορίας συσκευών ογκομέτρησης
δημητριακών.
3. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Συσκευών
Όπως ορίζονται στην υπ' αριθ. Φ2-423/2009 απόφασης έγκρισης κυκλοφορίας συσκευών ογκομέτρησης
δημητριακών.
4. Έλεγχος Συσκευής - Ανεκτό Σφάλμα
Όπως ορίζεται στην υπ' αριθ. Φ2-423/2009 απόφασης έγκρισης κυκλοφορίας συσκευών ογκομέτρησης
δημητριακών.
5. Οι συσκευές αυτές, πριν από κάθε χρήση, υπόκεινται
σε Αρχικό έλεγχο. Ακολούθως εφόσον βρίσκονται σε
κυκλοφορία, υπόκεινται σε ετήσιο Περιοδικό έλεγχο.
Η νομιμοποίηση της κυκλοφορίας γίνεται με την επικόλληση από την αρμόδια Αρχή, σε εμφανές σημείο του
αμαξώματος των σημάτων του Αρχικού και Περιοδικού
ελέγχου Μέτρων και Σταθμών.
6. Σήμανση
Για να διαπιστωθεί η ταυτότητα των Ογκομετρικών συσκευών πρέπει να αναγράφονται σε μεταλλική πινακίδα
σήμανσης, τοποθετημένη σε εμφανές σημείο της εξωτερικής πλευράς του αμαξώματος, οι παρακάτω ενδείξεις:
ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΜΕΣΗΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ
Χωρητικότητα
22 m3/ 18 m3/ 15 m3
Αριθμός διαμερισμάτων 5/4
Αριθμός κυκλοφορίας
ΔΠΠ 1686/2017 Υπουργείο
Οικονομίας και Ανάπτυξης
Κατασκευαστής
Μαμέκας Ηλίας (5ο χλμ. Λάρισας Φαρσάλων, Λάρισα)

7. Η έγκριση αυτή μπορεί να ανακληθεί με απόφαση,
που θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
εφόσον διαπιστωθεί από την Αρμόδια Αρχή ότι δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις και απαιτήσεις, ύστερα
από αιτιολογημένη εισήγηση της Υπηρεσίας.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την
ημερομηνία δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Μαΐου 2017
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Ι

Αριθμ. 91338/Ζ1
(3)
Καθορισμός θέσεων και αποζημίωσης για την πρακτική άσκηση των φοιτητών των Σχολών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για το έτος 2017.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 12 του ν. 1351/1983 «Εισαγωγή σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατά-
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ξεις» (ΦΕΚ 56 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 71
του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 167 Α΄)
όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 11 του
ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 210 Α΄).
2. Της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 2217/1994
(ΦΕΚ 83 Α΄) «Κατάργηση του Ταμείου Συντάξεων Εκτελωνιστών (ΤΣΕ) υπαγωγή των ασφαλισμένων του στην
ασφάλιση του Ταμείου Ασφαλίσεως Επαγγελματιών και
Βιοτεχνών της Ελλάδος (ΤΕΒΕ) και άλλες διατάξεις.» και
του άρθρου 13 του ν. 2640/1998 (ΦΕΚ 206 Α΄) «Δευτεροβάθμια τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση και
άλλες διατάξεις».
3. Του άρθρου 15 του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48 Α΄) «θέματα
Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις».
4. Των άρθρων 23, 66 και 77 του ν. 4270/2014
(ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.»
5. Της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4009/2011
(ΦΕΚ 195 Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».
6. Του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 29 Α
του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
7. Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (ΦΕΚ 145 Α΄).
8. Του άρθρου 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232 Α΄),
όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993
(ΦΕΚ Α΄ 57) και ισχύει.
9. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κώδικας Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα».
10. Το π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Το π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α΄ 185 ), όπως
ισχύει.
12. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού και Τουρισμού».
13. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
14. Το 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).
15. Τη με αρ. Υ29/8-10-2015 (ΦΕΚ 2168Β΄) απόφαση
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».
16. Την με αρ. 197/17-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρί-
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τση» (ΦΕΚ Β΄3722), όπως τροποποιήθηκε με την με αρ.
Υ226/28-12-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ
Β΄4233).
17. Τα εγκεκριμένα προγράμματα Σπουδών των Σχολών του ΕΜΠ δημοσιευμένα στους Οδηγούς Σπουδών
των Σχολών Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών,
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών
Μεταλλείων - Μεταλλουργών, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και
Φυσικών Επιστημών.
18. Την απόφαση Συγκλήτου (συνεδρίαση 1η/2017/
24.1.2017, θέμα 13Α) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σχετικά με την πρακτική άσκηση φοιτητών των
Σχολών Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών,
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών
Μεταλλείων-Μεταλλουργών, Ναυπηγών Μηχανολόγων
Μηχανικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών.
19. Το με αρ. Πρωτ. 2867/1-2-2017 διαβιβαστικό έγγραφο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σχετικά
με την πρακτική άσκηση των φοιτητών των Σχολών του.
20. Την υπ' αρ. 4123/13-02-2017 βεβαίωση εγγραφής
πιστώσεων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και τις υπ' αριθμ.
πρωτ. Πιστ-3/2017/27-01-2017 (ΑΔΑ ΩΔ6046ΨΖΣ4),
Πιστ-4/2017/27-01-2017(ΑΔΑ73ΥΚ46ΨΖΣ4-740) και
Πιστ-66/2017/27-1-2017 (ΑΔΑ ΩΜΛ246ΨΖΣ4-Μ4Χ)
αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.
21. Τη με αρ. πρωτ. 67944/Β1/Φ7/384/26-4-2017 εισήγηση της Προϊσταμένης της ΓΔΟΥ του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
22. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής προκαλείται συνολική δαπάνη, η οποία ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων
ευρώ (553.000,00 ευρώ) για το οικονομικό έτος 2017
και καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του
τακτικού Προϋπολογισμού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ως εξής:
Συνολικό ποσό εγγραφής για τις εννέα (9) Σχολές πεντακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (545.000€)
(ΚΑΕ 4121.01) και εργοδοτική εισφορά (ασφάλιση
έναντι ατυχήματος ΙΚΑ), οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000€)
(ΚΑΕ 0551) και από την πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης -ΕΜΠ» με κωδικό ΟΠΣ 5000537
ΕΔΒΜ12 του Ε.Π.«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού-Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 14257/25-10-2016 απόφαση
(ΣΑΕ 2016ΣΕ34510020) ποσό εκατό τεσσάρων χιλιάδων
ευρώ (104.000 €) (συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης
Ι.Κ.Α). Σύνολο εγγραφής από τον Τακτικό Προϋπολογισμό και από την πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης -ΕΜΠ» με κωδικό MIS 5000537 ΕΔΒΜ12
του Ε.Π.«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού-Εκπαίδευση
και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε
με την υπ'αρ. 14257/25-10-2016 απόφαση, εξακόσιες
πενήντα επτά χιλιάδες ευρώ (657.000 €), αποφασίζουμε:
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1. Ορίζουμε συνολικά για όλες τις Σχολές του Ε.Μ.Π
εννιακόσιες ενενήντα επτά (997) θέσεις πρακτικής άσκησης, με συνολική διάρκεια πραγματοποίησης πρακτικής
άσκησης χίλιους ενενήντα πέντε μήνες (1095) για τους
φοιτητές των Σχολών Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Χημικών
Μηχανικών, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών,
Μηχανικών Μεταλλείων -Μεταλλουργών, Ναυπηγών
Μηχανολόγων Μηχανικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου, που θα μετέχουν στην πρακτική άσκηση
για το έτος 2017 σε ιδιωτικούς φορείς και σε εποπτευόμενους φορείς των Υπουργείων ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.
2. Ορίζουμε μηνιαία αποζημίωση ύψους πεντακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και έντεκα λεπτών (596,11 €) ανά
φοιτητή περιλαμβανομένης και τις εργοδοτικής εισφοράς του ΙΚΑ, για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης
εντός και εκτός του νομού Αττικής και εκτός Ελλάδος.
Σε περίπτωση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης
διάρκειας μικρότερης του μήνα το καταβαλλόμενο ποσό
μειώνεται ανάλογα.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1/1/2017 έως
31/12/2017.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 31 Μαΐου 2017
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης

Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. Φ.361.22/25/92512/Ε3
(4)
Ορισμός Προϊσταμένης του Αρσακείου Νηπιαγωγείου Πατρών της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας για το σχολικό έτος 2016-2017.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις
1.1 του α.ν. «Περί των Σχολείων της Φιλεκπαιδευτικής
Εταιρείας» (ΦΕΚ 47 τ.Α΄/1936),
1.2 των άρθρων 34 και 37 του ν. 682/1977 (ΦΕΚ244,
τ.Α΄) «Περί ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαιδεύσεως
και Σχολικών Οικοτροφείων»,
1.3 των άρθρων 12, 13 και 62 παρ.7 του ν. 1566/1985
(ΦΕΚ 167, τ. Α΄) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας
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και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,
1.4 την παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18,
τ.Α΄) «Εθνικό σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
κατάρτισης και άλλες διατάξεις»,
1.5 τις αρ. Δ/2264/26-01-1981 (ΦΕΚ 79, τ.Β΄), Δ/28816/
26-09-1980 (ΦΕΚ 1018, τ.Β΄), Δ/15366/01-06-1981
(ΦΕΚ 348, τ.Β΄) και Φ.10/1898/Δ5/2009 (ΦΕΚ 780 τ.Β΄)
υπουργικές αποφάσεις «Περί καθορισμού οργανικής
σύνθεσης εκπαιδευτικού προσωπικού των Νηπιαγωγείων και Δημοτικών σχολείων της Φιλεκπαιδευτικής
Εταιρείας».
2. Το π.δ. 125/2016 (Φ.Ε.Κ. 210 τ.Α΄/2016) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Το αριθμ. πρωτ. 12285/23-11-2016 έγγραφο της
Δ/νσης Π.Ε. Αχαΐας και το αριθμ. 3515/26-10-2016 έγγραφο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.
4. Την με αρ. 2/17-02-2017 Πράξη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
(ΚΥ.Σ.Π.Ε.)
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό,
αποφασίζουμε:
Ορίζουμε την Χατζηαποστόλου Ανδρονίκη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 60, στη θέση της Προϊσταμένης του
Αρσακείου Νηπιαγωγείου Πατρών της Φιλεκπαιδευτικής
Εταιρείας, κατά το σχολικό έτος 2016-2017.
Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 2 Ιουνίου 2017
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. Φ.151/89341 /Α5
(5)
Τροποποίηση της με αριθμ. Φ.151/17475/
Β6/2014 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 358 Β΄)
«Ειδικές Εξετάσεις περί εισαγωγής σπουδαστών
με σοβαρές παθήσεις στο πρώτο έτος σπουδών
του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανώτατης
Σχολής Καλών Τεχνών (καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5%)».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του εδαφίου γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α΄) «Ενιαίο Λύκειο,
πρόσβαση των αποφοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του
από την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001
(ΦΕΚ 90 Α΄).
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 35 του
ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε

20761

με τις παρ. 23 και 24 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013
(ΦΕΚ 193 Α΄) και την παρ. 2 του άρθρου έκτου του
ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268 Α΄), συμπληρώθηκε με το άρθρο
7 του ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189 Α΄) και τροποποιήθηκε με
το άρθρο 13 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17 Α΄).
3. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. Φ.151/2995/Β6/2010
(ΦΕΚ 55 Β΄) υπ’ απόφασης με τίτλο «Εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών» όπως
τροποποιήθηκε με τη με αρ. πρωτ. Φ.151/152/Α5/2015
(ΦΕΚ 69 Β΄).
4. Τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τη φύση του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών, της
Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.
5. Την έκφραση πρότασης- εισήγησης της Συνέλευσης
του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών (συνεδρία 22.11.2016)
όπως αυτή επικυρώθηκε από τη Σύγκλητο (συνεδρία
02.02.2016).
6. Το π.δ. 125/2016 « Διορισμός Υπουργών , Αναπληρωτών. Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 210 Α΄).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
π.δ. 63/2005 ΦΕΚ 98- Α) κατ' εφαρμογή της οποίας
βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού.
8. Την Φ1/Α/633/87552/Β1/25-05-2017 εισήγηση της
Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την παράγραφο 1 του άρθρου 2
«Ανακοίνωση ειδικών εξετάσεων», της με αρ. πρωτ.
Φ.151/17475/Β6/2014 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 358 Β΄)
«Ειδικές Εξετάσεις περί εισαγωγής σπουδαστών με σοβαρές παθήσεις στο πρώτο έτος σπουδών του Τμήματος
Εικαστικών Τεχνών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών
(καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό
5%)» ως εξής:
«1. Οι ειδικές εξετάσεις για τη διαπίστωση των καλλιτεχνικών δεξιοτήτων των υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της Σχολής Καλών
Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ. διενεργούνται από 1η Δεκεμβρίου
έως και 10 Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Οι αιτήσεις και τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Σχολής
Καλών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ. από 5 Νοεμβρίου έως και 20
Νοεμβρίου εκάστου έτους.»
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 29 Μαΐου 2017
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
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Αριθμ. 39707
(6)
Ορισμός Δικαστικού Καταστήματος του Ειρηνοδικείου Άρτας και του συστεγαζόμενου Ειδικού
Πταισματοδικείου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις α) του άρθρου 18 παρ. 1 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών κ.ν. 1756/1988 (Α΄ 35) β) 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 (Α΄ 98).
2. Το υπ' αριθμ. 90/7-4-2017 έγγραφο της Προϊσταμένης του Ειρηνοδικείου Άρτας, από το οποίο προκύπτει
ότι το Δικαστήριο μετεγκαταστάθηκε και λειτουργεί ήδη
από 1-4-2017 σε νέα διεύθυνση στην Άρτα δυνάμει της
υπ' αρίθμ. 390/1-2-2017 συμβάσεως μισθώσεως (Περιφ.
Δ/νση Δημ. Περιουσίας Ηπείρου - Δυτικής ΜακεδονίαςΑυτοτελές Γραφείο Άρτας).
3. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε από 01-04-2017, ως Δικαστικό Κατάστημα
του Ειρηνοδικείου Άρτας και του συστεγαζόμενου Ειδικού Πταισματοδικείου, το ισόγειο, τον 1ο και τον 2ο
όροφο του κτιρίου (τριώροφης οικοδομής) που βρίσκεται επί της συμβολής των οδών Κωστή Παλαμά 21 και
Σολωμού στην Άρτα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Μαΐου 2017
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 690/7/31.05.2017
(7)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το τακτικό προσωπικό και τους μετακλητούς υπαλλήλους
του «Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.)» για απογευματινή υπερωριακή
εργασία καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου για το Β΄ εξάμηνο του 2017.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΟΥ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ
ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ (Ο.Α.Ε.Π.)»
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 1796/1998 «Σύσταση Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.)» (ΦΕΚ Α΄ 152),
όπως τροποποιήθηκε με το ν. 2227/1994 (ΦΕΚ Α΄ 129),
το ν. 2459/1997 (ΦΕΚ Α΄ 17), το ν. 3427/2005 (ΦΕΚ
Α΄ 312), το ν. 3556/2007 (ΦΕΚ Α΄ 91), το ν. 3912/2011
(ΦΕΚ Α΄17).
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2. Την υπουργική απόφαση με αριθ. 1090050/Ε1-3598
«Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Π. (ΦΕΚ Β' 1197/20.11.1998), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπουργική απόφαση με αριθ. 103722
Ε1-614 (ΦΕΚ Β΄ 1335/12.10.2001).
3. Την κοινή υπουργική απόφαση με αριθ. 70788/ «Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης Προσωπικού του
Ο.Α.Ε.Π. (ΦΕΚ Β΄ 897/01.12.1994).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. Α του ν. 4354/2015
(ΦΕΚ 176 τ.Α΄) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
5. Το άρθρο 52 του ν. 4384/2016 (ΦΕΚ 78 τ.Α΄).
6. Τις υπ' αριθ. πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ/05-01-2016 και
2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκυκλίους του ΓΛΚ.
7. Την ανάγκη απασχόλησης προσωπικού και πέραν
του κανονικού ωραρίου, προκειμένου να διεκπεραιωθούν καθημερινά ανάγκες του Οργανισμού.
8. Το υπ' αριθ. 647/14.01.2016 Απόσπασμα πρακτικού
του Δ.Σ. για την εκχώρηση αρμοδιοτήτων στον Γενικό
Διευθυντή.
9. Την Υπουργική απόφαση με αριθ. 37890/07.04.2016
(ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 190/11.04.2016) «Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός Γενικού Διευθυντή
του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων
(ΟΑΕΠ), όπως διορθώθηκε στα τεύχη Υ.Ο.Δ.Δ. με αριθ.
212/22.04.2016 και 228/05.05.2016.
10. Την υπουργική απόφαση με αριθ. 37890/07.04.2016
(ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 190/11.04.2016) «Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός Γενικού Διευθυντή
του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων
(ΟΑΕΠ), όπως διορθώθηκε στα τεύχη Υ.Ο.Δ.Δ. με αριθ.
212/22.04.2016 και 228/05.05.2016.
11. Την υπουργική απόφαση με αριθ. 16453/09.02.2017
(ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ.74/15.02.2017).
12. Την κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με αριθ. 18277/13.02.2017 (ΦΕΚ 522/Β΄/21.02.2017)
η οποία επανακαθορίζει την σύνθεση του Διοικητικού
Συμβουλίου σε επταμελές.
13. Την με αριθ. 684/24.02.2017 απόφαση του Δ.Σ. του
ΟΑΕΠ με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό
Διευθυντή - Εκπροσώπηση ΟΑΕΠ».
14. Το υπ' αριθ. 690/31.05.2017 Απόσπασμα πρακτικού
του Δ.Σ. για την υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού του ΟΑΕΠ με το οποίο εγκρίθηκε για το έτος 2017
«η καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής απασχόλησης
του προσωπικού του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων του Β' εξαμήνου 2017 για απογευματινή υπερωριακή εργασία μέχρι εκατόν είκοσι (120) ανά
υπάλληλο.
15. Την με αριθμ. 686/22.03.2017 απόφαση του ΔΣ του
ΟΑΕΠ για τον υπό έγκριση προϋπολογισμό του ΟΑΕΠ για
το οικονομικό έτος 2017, αποφασίζει:
1. Εγκρίνει την καθιέρωση εκατόν είκοσι (120) ωρών
ανά υπάλληλο απογευματινής υπερωριακής εργασίας,
για 24 εργαζομένους για το Β΄ εξάμηνο του 2017, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η κάλυψη των εκτάκτων
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ή επειγουσών καθώς και των αυξημένων αναγκών του
ΟΑΕΠ.
Ειδικότερα, εγκρίνονται 20 ώρες υπερωριακής εργασίας ανά μήνα για 24 εργαζομένους.
2. Η απασχόληση πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου
θα βεβαιώνεται από τον Πρόεδρο και Γενικό Διευθυντή
του ΟΑΕΠ.
3. Η αποζημίωση για την ως άνω υπερωριακή εργασία
καθορίζεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.
4354/2015 (ΦΕΚ 176 τ. Α΄).
Η δαπάνη που θα προκληθεί από την παρούσα απόφαση ανέρχεται συνολικά, σε δέκα οκτώ χιλιάδες μηδέν δώδεκα ευρώ και τριάντα λεπτά (18.012,30€) και έχει προ-
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βλεφθεί στον προϋπολογισμό του ΟΑΕΠ οικονομικού
έτους 2017 στον Κωδ. Λογ. «Αμοιβές Υπερωριακής Απασχόλησης» (60.00.0002) και στον Κωδ. Λογ. «Εργοδοτικές
Εισφορές και Επιβαρύνσεις Προσωπικού» (60.03.000), οι
οποίοι αφορούν την υπερωριακή εργασία του συνόλου
των υπάλληλων του ΟΑΕΠ για το 2017.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Ιουνίου 2017
Ο Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΡΟΚΙΔΑΣ
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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

*02020701506170008*

