
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμέ-
νου, παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης, οριστι-
κοποίηση του κόστους και ολοκλήρωση της αριθμ. 
19308/ΔΒΕ 4921/05-09-2005 (ΤΑΠΣ 186/28-09-
2005) απόφασης υπαγωγής του επιχειρηματικού 
σχεδίου της επιχείρησης «Αρτοβιομηχανία Καρα-
μολέγκος Α.Ε», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στα 
πλαίσια του Ν. 3299/2004 (άρθρο 3, παράγραφος 1, 
περίπτωση ε, υποπερίπτωση xi), όπως ισχύει.

2 Ανάκληση της αριθμ. 14486/ΔΒΕ 2037/17.12.2010 
(ΦΕΚ 2027/Β΄/27-12-2010 και 693/Β΄/29-3-2011) 
απόφασης υπαγωγής της εταιρείας «SPECIFAR ΑΒΕΕ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟ-
ΪΟΝΤΩΝ» με δ.τ. «SPECIFAR ΑΒΕΕ», στο πλαίσιο του Ν. 
3299/2004 (Άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση ε, 
υποπερίπτωση xi) και επιβολή της κύρωσης της επι-
στροφής της καταβληθείσας επιχορήγησης.

3 Τροποποίηση της αριθμ. 15821/ΔΒΕ 2027/ 
15.11.2006 απόφασης υπαγωγής (ΦΕΚ 1751/Β΄/ 
30-11-2006) του επιχειρηματικού σχεδίου της επι-
χείρησης «ΒΙΒΕΧΡΩΜ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ 
ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ - ΔΡ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ. ΠΑΤΕΡΑΣ ΑΝΩ-
ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», στα πλαίσια του Ν. 3299/2004 
(άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση ε, υποπερί-
πτωση xi), και της αριθμ. 2261/ΔΒΕ266/1-3-2012
τροποποιητικής απόφασης όπως ισχύουν.

4 Καθορισμός προσωρινών Θέσεων Εργασίας Κρα-
τουμένων στο Κατάστημα Κράτησης Νεάπολης.

5 Ειδική πιστοποίηση και ανανέωση πιστοποίησης 
οχτώ (8) Ν.Π.Ι.Δ. ως φορέων παροχής υπηρεσιών Κοι-
νωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

6 Έκδοση σειρών με τα οκτώ ελληνικά κέρματα 
ευρώ κοπής 2016 (proof coin set) σε συσκευασία 
κασετίνας.

7 Συμπλήρωση της 3844/2015 απόφασης Δημάρχου, 
(ΦΕΚ Β΄ 30) που αφορά στην καθιέρωση υπερωρι-
ακής απογευματινής εργασίας εργασίμων ημερών 
πέραν της υποχρεωτικής, εργασίας Κυριακών και 
εξαιρέσιμων ημερών πέραν της υποχρεωτικής, νυ-

κτερινής εργασίας πέραν της υποχρεωτικής, νυκτε-
ρινής εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων πέραν 
της υποχρεωτικής , νυκτερινής εργασίας εργασί-
μων ημερών προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας 
υποχρεωτικής , νυκτερινής και ημερήσιας εργασί-
ας Κυριακών και εξαιρέσιμων προς συμπλήρωση 
της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής, για το μόνιμο, με 
σχέση εργασίας Ι. Δ. Αορίστου Χρόνου καθώς και 
με σχέση εργασίας Ορισμένου Χρόνου προσωπικό 
του Δήμου Γλυφάδας για το έτος 2016».

8 Καθορισμός υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών και 
τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των Συμβουλίων 
των Τοπικών Κοινοτήτων Παραδεισίου και Μπο-
ζικών καθώς και για την παροχή διοικητικής βοή-
θειας των κατοίκων τους.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Τροποποίηση φυσικού και οικονομικού αντι-

κειμένου, παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης, 

οριστικοποίηση του κόστους και ολοκλήρωση 

της αριθμ. 19308/ΔΒΕ 4921/05-09-2005 (ΤΑΠΣ 

186/28-09-2005) απόφασης υπαγωγής του επι-

χειρηματικού σχεδίου της επιχείρησης «Αρτοβι-

ομηχανία Καραμολέγκος Α.Ε», όπως τροποποι-

ήθηκε και ισχύει, στα πλαίσια του Ν. 3299/2004 

(άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση ε, υποπε-

ρίπτωση xi), όπως ισχύει.

 Με την αριθμ. Οικ 48379/ΔΒΠ 836/10-05-2016 από-
φαση της Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού εγκρίθηκε η τροποποίηση φυσικού και οικο-
νομικού αντικειμένου, παράταση του χρόνου ολοκλήρω-
σης, οριστικοποίηση του κόστους και ολοκλήρωση της 
αριθμ. 19308/ΔΒΕ 4921/05-09-2005 (ΤΑΠΣ 186/28.9.2005) 
απόφασης υπαγωγής του επιχειρηματικού σχεδίου της 
επιχείρησης «Αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος Α.Ε», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, στα πλαίσια του Ν. 3299/2004 
(άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση 
xi), όπως ισχύει.

• Το συνολικό και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης 
οριστικοποιήθηκε στο ποσό των 15.621.699,35 €.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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• Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 
3.905.424,84 € ποσοστό 25% της επένδυσης.

• Το ύψος του δανείου ορίζεται στο ποσό των 
6.248.679,74 € ποσοστό 40% της επένδυσης.

• Το ύψος της επιχορήγησης ορίζεται στο ποσό των 
5.467.594,77 € ποσοστό 35% της επένδυσης.

• Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης ορίζεται η 10/10/2014.
• Η επιχείρηση έχει την υποχρέωση να διατηρήσει 

397,64 μόνιμες θέσεις απασχόλησης εκφρασμένες σε 
Ε.Μ.Ε, όπως πιστοποιήθηκαν κατά την ολοκλήρωση της 
επένδυσης για πέντε έτη από την ημερομηνία ολοκλή-
ρωσης που αναφέρεται στην παρούσα απόφαση και να 
δημιουργήσει εντός της ίδιας πενταετίας άλλες 4,37 θέ-
σεις εργασίας, εκφραζόμενες σε ΕΜΕ.

• Εγκρίνουμε την καταβολή του υπολοίπου της επιχο-
ρήγησης ύψους 1.959.777,17 € (Συνολική επιχορήγηση 
5.467.594,77€ μείον πρώτη δόση 3.507.817,60 €).

Ημερομηνία Γνωμοδοτικής Επιτροπής: 08-02-2016.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

 Με εντολή Υφυπουργού
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης κ.α.α.
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Δράσεων,
Μέτρων και Εφαρμογών, Διαχείρισης και Ελέγχων

Σ. ΚΟΝΤΟΣ

Ι

(2)

  Ανάκληση της αριθμ. 14486/ΔΒΕ 2037/17.12.2010 

(ΦΕΚ 2027/Β΄/27-12-2010 και 693/Β΄/29-3-2011) 

απόφασης υπαγωγής της εταιρείας «SPECIFAR 

ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥ-

ΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» με δ.τ. «SPECIFAR ΑΒΕΕ», 

στο πλαίσιο του Ν. 3299/2004 (Άρθρο 3, παρά-

γραφος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση xi) και 

επιβολή της κύρωσης της επιστροφής της κατα-

βληθείσας επιχορήγησης.

  Με την αριθμ. οικ. 48587/ΔΒΠ837/10-5-2016 απόφα-
ση της Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρι-
σμού, ανακαλείται η αριθμ. 14486/ ΔΒΕ 2037/17-12-2010 
(ΦΕΚ 2027/Β΄/27-12-2010 & 693/Β΄/29-3-2011) απόφαση 
υπαγωγής του επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας 
«SPECIFAR ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑ-
ΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» με δ.τ. «SPECIFAR ΑΒΕΕ» (Άρθρο 
3, παράγραφος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση xi), σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3299/2004, 
κατόπιν της αριθμ. εισερχ. 67818/ΔΒΠ 918/23-6-2015 
επιστολής με την οποία η εταιρία αιτείται την ανάκληση 
της απόφασης υπαγωγής της επένδυσης και εγκρίνεται η 
επιστροφή στο Δημόσιο του ποσού της καταβληθείσας 
επιχορήγησης ποσού 1.000.000,00 ευρώ, η οποία είχε 
δοθεί στην εταιρία ως προκαταβολή (κατάπτωση της 
αριθμ. 044/701745-6/29-3-2011 σχετικής εγγυητικής 

επιστολής της Εθνικής Τράπεζας, ποσού 1.100.000,00 
ευρώ) σύμφωνα με την περί εισπράξεως Δημοσίων Εσό-
δων νομοθεσία, προσαυξανόμενων κατά το ποσό των 
νόμιμων τόκων που προκύπτουν από την ημέρα καταβο-
λής της πρώτης δόσης επιχορήγησης ως προκαταβολή
(15-4-2011/επιταγή νο 53903793-1 της ΤτΕ) μέχρι την 
ημερομηνία έκδοσης της παρούσας, σύμφωνα με την 
παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν. 3299/2004, από την εκάστο-
τε καταβολή τους, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 
10 του Ν. 3299/2004.

Ημερομηνία Γνωμοδοτικής Επιτροπής: 08-02-2016.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Με εντολή Υφυπουργού
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης κ.α.α.
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Δράσεων,
Μέτρων και Εφαρμογών, Διαχείρισης και Ελέγχων

Σ. ΚΟΝΤΟΣ

Ι

(3)

Τροποποίηση της αριθμ. 15821/ΔΒΕ 2027/ 

15.11.2006 απόφασης υπαγωγής (ΦΕΚ 1751/Β΄/

30-11-2006) του επιχειρηματικού σχεδίου της επι-

χείρησης «ΒΙΒΕΧΡΩΜ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ 

ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ - ΔΡ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ. ΠΑΤΕΡΑΣ ΑΝΩ-

ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», στα πλαίσια του Ν. 3299/2004 

(άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση ε, υποπερί-

πτωση xi), και της αριθμ. 2261/ΔΒΕ266/1.3.2012 

τροποποιητικής απόφασης όπως ισχύουν .

Με την αριθμ. Οικ. 48582/ΔΒΠ840/10-5-2016 απόφαση της 
Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού τροπο-
ποιήθηκε η αριθμ. 21967/ΔΒΕ1882/Ν. 3299/2004/ 1-10-2008 
(ΦΕΚ 1751/Β΄/30-11-2006) απόφαση υπαγωγής του επιχειρη-
ματικού σχεδίου της επιχείρησης «ΒΙΒΕΧΡΩΜ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ – ΔΡ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ. ΠΑΤΕΡΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ως προς τα παρακάτω στοιχεία:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΒΕΧΡΩΜ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 
– ΔΡ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ. ΠΑΤΕΡΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 5.591.056,05 ευρώ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

35%

ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 1.956.869,62 ευρώ
Ημερομηνία Γνωμοδοτικής Επιτροπής: 08-02-2016.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Με εντολή Υφυπουργού
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης κ.α.α.
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Δράσεων,
Μέτρων και Εφαρμογών, Διαχείρισης και Ελέγχων

Σ. ΚΟΝΤΟΣ
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Αριθμ. 36193 οικ (4)
    Καθορισμός προσωρινών Θέσεων Εργασίας Κρα-

τουμένων στο Κατάστημα Κράτησης Νεάπολης.

  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 40, 41 και 43 παρ. 3 του Ν. 2776/1999 

«Σωφρονιστικός Κώδικας» (Α΄ 291), όπως ισχύει και
β) του Π.δ/τος 342/2000 «Αύξηση του ανωτάτου ορίου 

του ευεργετικού υπολογισμού ημερών ποινής καταδίκων 
και υποδίκων λόγω εργασίας» (Α΄ 296), όπως ισχύει.

2. Την αριθμ. 72923/29-10-2015 απόφαση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των με θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, στο Γενικό Γραμ-
ματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής, στο Γενικό Γραμμα-
τέα Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στους 
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και 
Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
και στους Προϊσταμένους των περιφερειακών υπηρε-
σιών αυτού» (Β΄ 2895).

3. Το από 26-4-2016 πρακτικό του Συμβουλίου Εργα-
σίας Κρατουμένων του Καταστήματος Κράτησης Νεά-
πολης.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε δώδεκα (12) προσωρινές θέσεις εργασί-
ας κρατουμένων, για τη συγκρότηση οικοδομικού συ-
νεργείου στο Κατάστημα Κράτησης Νεάπολης και για 
χρονικό διάστημα (50) πενήντα ημερών από τη δημο-
σίευση της παρούσας απόφασης, προκειμένου να εκτε-
λεστούν επισκευαστικές εργασίες, στους θαλάμους των 
κρατουμένων, τα προαύλια, καθώς και σε όλους τους 
κοινόχρηστους χώρους του εν λόγω Καταστήματος.

Οι κρατούμενοι που θα τοποθετηθούν για εργασία 
στις ανωτέρω θέσεις, δικαιούνται ευεργετικό υπολογι-
σμό ημερών εργασίας μόνο, χωρίς άλλη αμοιβή κάθε 
είδους, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις των 
σχετικών διατάξεων του Π.δ/τος 342/2000 «Αύξηση του 
ανωτάτου ορίου του ευεργετικού υπολογισμού ημερών 
ποινής καταδίκων και υποδίκων λόγω εργασίας» (Α΄ 296), 
όπως ισχύει.

Μετά το πέρας εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών, 
παύει να ισχύει η παρούσα απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Μαΐου 2016 

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΚΑΝΕΛΛΑ ΣΠΑΝΟΜΙΧΟΥ

   Αριθμ. Δ23/20010/1526 (5)
 Ειδική πιστοποίηση και ανανέωση πιστοποίησης 

οχτώ (8) Ν.Π.Ι.Δ. ως φορέων παροχής υπηρεσι-

ών Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χα-

ρακτήρα.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ   ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π. δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄),

β) του άρθρου 9, του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α΄) Νόμος 
αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για 
εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων 
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, 
του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της 
Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατά-
ξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση 
της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις,

γ) της παρ. 3 του άρθρου 283 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

δ) των παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 5 του Ν. 2646/1998
(ΦΕΚ 236Α΄) «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινω-
νικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις»,

ε) των παρ. 1 και 2 εδ. δ΄ του άρθρου 7 του Ν. 3106/2003 
(ΦΕΚ 30Α΄) «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος 
Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις»,

στ) της παρ. 1 εδ. Α΄ του άρθρου 3 του Ν. 3895/2010 
(ΦΕΚ 206Α΄) «Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, 
οργανισμών και φορέων του δημοσίου τομέα»,

ζ) του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29Α΄) «Μετο-
νομασία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων».

2. Το Π.δ. 113/2014 (ΦΕΚ 180/29-8-2014) «Οργανισμός 
Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».

3. Το Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/27-1-2015) «Σύσταση 
Ασφαλίσεων».

4. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/23-9-2015) «Διορισμός 
Αντιπροέδρων.......Υφυπουργών».

5. Την αριθμ. Υ28/ΦΕΚ 2168/Β΄/2015 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπλη-
ρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου».

6. Την αριθμ. Γ.Π.:Π2γ/οικ.59633/2011 (ΦΕΚ 1310Β΄) 
απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης «Καθορισμός της μορφής του Αριθμού Μητρώου, 
στο Εθνικό Μητρώο και στο Μητρώο Περιφερειακών 
Ενοτήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Το-
μέα Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και στο Ειδικό 
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Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. 
Στοιχεία και Διαδικασία Εγγραφής».

7. Την κοινή υπουργική απόφαση (Κ.Υ.Α) των Υπουργεί-
ων Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύ-
ης αριθμ. Γ.Π. :Π(2)γ/οικ. 34029/22-3-2012 (ΦΕΚ 1163/τ. 
Β΄/10-4-2012).

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται καμία δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού.

9. Τις εισηγήσεις των Περιφερειαρχών: 1126/29-3-2016, 
1503/4-3-2016, 713/11-2-2016, 1054/3-3-2016, 2069/
23-3-2016, 1745/1-4-2016, 2602/18-3-2016, 421/11-3-2016.

10. Το αριθμ. 3893/27-4-2016 έγγραφο του Ε.Κ.Κ.Α. 
που αφορά στην Απόφαση του Δ.Σ για την Ειδική πι-
στοποίηση, 8 Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
ως φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, 
αποφασίζουμε:

Την πιστοποίηση, του κάτωθι Ν.Π.Ι.Δ. ως φορέα παρο-
χής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα: Σύλλογος Τριτέκνων Ανατο-
λικής Αττικής με διακριτικό τίτλο «Η Ζεστή Αγκαλιά» με 
έδρα στις Αχαρνές.

Την Ανανέωση της Πιστοποίησης των κάτωθι Ν.Π.Ι.Δ. 
ως φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Κοινω-
νικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα:

1. Πολιτιστικό Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες και μη 
«Η Φλόγα» με διακριτικό τίτλο «Η Φλόγα» με έδρα στη 
Γιάννουλη.

2. Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Φίλων 
Κέντρου Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων με δια-
κριτικό τίτλο «ΚΕΜΑΕΔ» με έδρα στη Βέροια.

3. Σωματείο Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων ΑΜΕΑ με 
διακριτικό τίτλο «Άγιος Παντελεήμων» με έδρα στην 
Κάλυμνο.

4. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών Ειδικών 
Σχολείων - Ιδρυμάτων - Θεραπευτηρίων και ΑμεΑ Ν. Λά-
ρισας με έδρα στη Λάρισα.

5. Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία με δι-
ακριτικό τίτλο «Ε.Σ.ΑμεΑ» με έδρα στην Αθήνα.

Την Ανανέωση της Πιστοποίησης των κάτωθι Ν.Π.Ι.Δ. 
ως φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα:

1. Σύλλογος Κοινωνικής Πρωτοβουλίας Βέροιας με 
διακριτικό τίτλο «Πρωτοβουλία για το Παιδί» με έδρα 
στη Βέροια.

2. Συνδεσμος Προστασίας Παιδιών και ΑΜΕΑ με έδρα 
στον Χολαργό.

Η διάρκεια της ειδικής πιστοποίησης είναι 4 (τέσσερα) 
έτη από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Μαΐου 2016 

Η Αναπληρώτρια Υπουργός 

ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

Αριθμ. οικ. 2/42568/0025 (6)

    Έκδοση σειρών με τα οκτώ ελληνικά κέρματα 

ευρώ κοπής 2016 (proof coin set) σε συσκευα-

σία κασετίνας.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Το Ν.δ. 488/1974 «Περί κυρώσεως της μεταξύ του 

Ελληνικού Δημοσίου και της Τραπέζης της Ελλάδος 
υπογραφείσης την 21η Ιουνίου 1973 Συμβάσεως δι' ης 
ρυθμίζονται τα της κοπής μεταλλικών κερμάτων του Δη-
μοσίου και άλλων τινών διατάξεων» (Α΄ 203).

2) Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 5 του Ν. 1266/1982 
«Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και 
συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 81).

3) Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 1473/1984 
«Μεταρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 127) όπως συμπληρώθηκαν με 
την παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 2948/2001 «Κυκλοφορία 
τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ και φορολογι-
κές ρυθμίσεις για την εισαγωγή του ευρώ» (Α΄ 242).

4) Το Π.δ. 111/2014 όπως ισχύει (Α΄ 178).
5) Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 

Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 116).

6) Την αριθμ. Υ29/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).

7) Την από 4 Δεκεμβρίου 2015 (ΕΚΤ/2015/42) απόφα-
ση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σχετικά με την 
έγκριση της ποσότητας των κερμάτων που πρόκειται να 
εκδοθούν το 2016 (EEL.328/121 από 12.12.2015).

8) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού ύψους 112.000,00 € περίπου η οποία 
θα αντιμετωπιστεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις 
οικονομικού έτους 2016, ειδικού φορέα 23-200 στον 
ΚΑΕ 3326 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του 
Ν. 1473/1984 και του Ν.δ. 488/1974.

9) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης επέρχεται αύξηση των εσόδων του Δημοσίου πο-
σού 122.000,00 € περίπου (πλέον φορολογικού εσόδου 
προερχομένου από Φ.Π.Α.), αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την έκδοση σειρών με τα οκτώ ελληνικά 
κέρματα ευρώ κοπής 2016 σε ποιότητα τύπωσης PROOF, 
σε συσκευασία κασετίνας. Κάθε σειρά θα συνοδεύεται 
από αριθμημένο πιστοποιητικό γνησιότητας και θα περι-
λαμβάνει τις οκτώ ονομαστικές αξίες (από 1 λεπτό μέχρι 
2 ευρώ), κοπής 2016.

Μέγιστο όριο έκδοσης ορίζεται η ποσότητα των δύο 
χιλιάδων (2.000) σειρών, οι οποίες θα διατίθενται από το 
Κεντρικό Κατάστημα και τα Υποκαταστήματα της Τρά-
πεζας της Ελλάδος.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα 16 Μαΐου 2016

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 745/2016 (7)
    Συμπλήρωση της 3844/2015 απόφασης Δημάρ-

χου, (ΦΕΚ Β΄ 30) που αφορά στην καθιέρωση 

υπερωριακής απογευματινής εργασίας εργασί-

μων ημερών πέραν της υποχρεωτικής, εργασί-

ας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών πέραν της 

υποχρεωτικής, νυκτερινής εργασίας πέραν της 

υποχρεωτικής, νυκτερινής εργασίας Κυριακών 

και εξαιρέσιμων πέραν της υποχρεωτικής, νυ-

κτερινής εργασίας εργασίμων ημερών προς συ-

μπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής, νυ-

κτερινής και ημερήσιας εργασίας Κυριακών και 

εξαιρέσιμων προς συμπλήρωση της εβδομαδι-

αίας υποχρεωτικής, για το μόνιμο, με σχέση ερ-

γασίας Ι. Δ. Αορίστου Χρόνου καθώς και με σχέ-

ση εργασίας Ορισμένου Χρόνου προσωπικό του 

Δήμου Γλυφάδας για το έτος 2016».

  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του αρ. 86 του Ν. 3463/2006 [Δ.Κ.Κ.], 

όπως συμπληρώθηκε με τις όμοιες του αρ. 58 του
Ν. 3852/2010.

2) Τις διατάξεις των άρθρων 36, 48 και 176 του
Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 1431 Α΄/2007) (Κ.Κ.Δ.Κ.Υ.) σε συν-
δυασμό με τις όμοιες του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 
(ΦΕΚ 1761/16.12.2015 τ. Α΄) «Αποζημίωση για εργασία 
καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου - Αποζημί-
ωση για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού 
ωραρίου».

3) Τις διατάξεις του αρ. 28 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/
2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης -Καταπολέμηση 
γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκα-
τάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

4) Την αριθμ. 707/2016 απόφαση Δημάρχου περί 
ορισμού Αντιδημάρχων και ανάθεσης αρμοδιοτήτων 
σ’ αυτούς.

5) Τις αριθμ. 57020/18.11.2014, 52950/29.10.2014, 
52946/29.10.2014 ειδικές συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που συνάφθηκαν μεταξύ του 
Δημάρχου Γλυφάδας και των: ενός (1) (Ειδικού Συνεργά-
τη) και των δύο (2) (Ειδικών Συμβούλων).

6) Τις αριθμ. 300/2014 , 233/2015 αποφάσεις του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Γλυφάδας που εγκρίθηκαν αντί-
στοιχα με τις αριθμ. 2419/1562 από 14/01/2015 και 
70769/39004 από 01/10/2015 αποφάσεις του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και είχαν 
δημοσιευθεί σε ΦΕΚ (122 Β΄/2015 και 2185 Β΄/2015 αντί-
στοιχα), για την καθιέρωση εξαιρέσεων από τη εφαρμο-
γή της πενθήμερης εργασίας και του ωραρίου εργασίας 
των υπηρεσιών του Δήμου μας για το έτος 2015 και τα 
επόμενα έτη, και συγκεκριμένα:

Γραφείο Δημάρχου και Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 
- Για την υποδοχή και φιλοξενία αντιπροσωπειών εσω-

τερικού ή εξωτερικού ή άλλων προσκεκλημένων καθώς 
και για την επικοινωνία του Δημάρχου και της Δημοτικής 
Αρχής με το κοινό και την γραμματειακή υποστήριξη τους.

7) Το γεγονός ότι απαιτείται πρόσθετη και υπερωριακή 
απασχόληση του προσωπικού για την κάλυψη εκτάκτων 
αναγκών του Δήμου σε συνδυασμό με την σημαντική 
μείωση του προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων και 
την απαγόρευση νέων προσλήψεων, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε (συμπληρωματικά της 3844/2015 από-
φασης Δημάρχου) για το πιο κάτω μόνιμο και με σχέση 
εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. και Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικό του Δήμου:

[α] Υπερωριακή απογευματινή εργασία εργασίμων 
ημερών πέραν της υποχρεωτικής και μέχρι την 22α ώρα.

(Β] Υπερωριακή εργασία από 22η ώρα μέχρι 6η πρωινή 
πέρα από την υποχρεωτική.

(γ1) Εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων πέραν της 
υποχρεωτικής από 6η πρωινή μέχρι 22η ώρα.

(γ2) Νυκτερινή εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων 
πέραν της υποχρεωτικής από 22η ώρα μέχρι 6η πρωινή.

(δ1) Νυκτερινή εργασία εργασίμων ημερών προς συ-
μπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής και

(δ2) Νυκτερινή και ημερήσια εργασία Κυριακών και 
εξαιρέσιμων προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υπο-
χρεωτικής ,

μέσα στα προβλεπόμενα όρια σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 και τις όμοιες της 
παρ. 2 του αρ. 48 του Ν. 3584/2007, από την δημοσίευση 
της παρούσας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 
παρ. 4 του Ν. 3463/2006 και μέχρι 31/12/2016 , ως εξής:
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ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΗΝΕΣ (α) 

ΩΡΕΣ
(β) 

ΩΡΕΣ
(γ1) 

ΩΡΕΣ
(γ2) 

ΩΡΕΣ
(δ1) 

ΩΡΕΣ
(δ2) 

ΩΡΕΣ

TE Διοικητικού Λογιστικού 1 7 - - 112

ΔΕ Διοικητικού 2 7 140 210 322 952

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ι.Δ.Α.Χ. 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΗΝΕΣ (α) 

ΩΡΕΣ
(β) 

ΩΡΕΣ
(γ1) 

ΩΡΕΣ
(γ2) 

ΩΡΕΣ
(δ1) 

ΩΡΕΣ
(02) 

ΩΡΕΣ

ΥΕ Γεν. Καθηκόντων 1 7 140 112

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ι.Δ.Ο.Χ.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΜΗΝΕΣ (α) 
ΩΡΕΣ

(β) 
ΩΡΕΣ

(γ1) 
ΩΡΕΣ

(γ2) 
ΩΡΕΣ

(δ1) 
ΩΡΕΣ

(δ2) 
ΩΡΕΣ

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 17 7 2380 3570 3570 16240

ΔΕ Οδηγών Φορτηγών 8 7 1120 1680 1680 7644

Χειριστής Μηχ/των Έργου 2 7 280 420 420 1904

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΜΗΝΕΣ (α) 
ΩΡΕΣ

(β) 
ΩΡΕΣ

(γ1) 
ΩΡΕΣ

(γ2) 
ΩΡΕΣ

(δ1) 
ΩΡΕΣ

(δ2) 
ΩΡΕΣ

Ειδικός Συνεργάτης 1 7 140 112

Εδικός Σύμβουλος 2 7 280 224

Ο αριθμός των Υπαλλήλων και των ωρών, καθορίζεται με την παρούσα στα όρια των πιστώσεων του προϋπολο-
γισμού οικονομικού έτους 2016.

Ρητά ορίζεται ότι:
- Οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης καθ’ υπέρβαση για απογευματινή εργασία δεν θα υπερβαίνουν ανά υπάλ-

ληλο και για όλο το 2016 τις 240.
- Οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης καθ’ υπέρβαση για εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων δεν θα υπερβαίνουν 

ανά υπάλληλο για όλο το 2016 τις 192.
-Οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης καθ’ υπέρβαση για νυχτερινή εργασία δεν θα υπερβαίνουν ανά υπάλληλο 

για όλο το 2016 τις 192.
- Ειδικότερα για το προσωπικό που υπηρετεί στην καθαριότητα το σχετικό όριο για υπερωριακή εργασία κατά 

τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και το σχετικό όριο για υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες 
δεν μπορεί να υπερβαίνει ανά υπάλληλο τις 360 ώρες για όλο το έτος 2106.

Κάλυψη Δαπάνης
Η αποζημίωση για την απογευματινή υπερωριακή εργασία, νυκτερινή εργασία και εργασία Κυριακών και Εξαι-

ρέσιμων ημερών του πιο πάνω προσωπικού θα βαρύνει τις εξής πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου, οικο-
νομικού έτους 2016:

Την Κ.Α. 10.6012.0001 Πίστωση με τίτλο «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Οικονομικών και Διοικητικών 
Υπηρεσιών» με το ποσό των 58.000,00 €.

Την Κ.Α. 10.6012.0002 Πίστωση με τίτλο «Αμοιβές Ληξιάρχου» με το ποσό των 1.500,00 €.
Την Κ.Α. 20.6012.0001 Πίστωση με τίτλο «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Υπηρεσίας καθαριότητας και 

Ηλεκτροφωτισμού» με το ποσό των 450.000,00 €.
Την Κ.Α. 10.6022 Πίστωση με τίτλο «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτε-

ρινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» με το ποσό των 10.000,00 €.
Την Κ.Α. 20.6022 Πίστωση με τίτλο «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτε-

ρινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» με το ποσό των 95.000,00 €.
Την Κ.Α. 00.6032.0001 Πίστωση με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές με το ποσό των 15.000 €.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Γλυφάδα, 11 Απριλίου 2016 

Ο Αντιδήμαρχος

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ
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Αριθμ. απόφ. 90 (8)
    Καθορισμός υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 

του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών και 

τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των Συμβουλίων 

των Τοπικών Κοινοτήτων Παραδεισίου και Μπο-

ζικών καθώς και για την παροχή διοικητικής βο-

ήθειας των κατοίκων τους.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδι-
οίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμ-
μα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 3584/2007 
(ΦΕΚ 143/Α΄/28.06.2007) «Κύρωση του Κώδικα κατάστα-
σης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 
(ΦΕΚ 176Α΄/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσι-
ονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

4. Τις προβλεπόμενες πιστώσεις στον προϋπολογισμό 
του Δήμου Σικυωνίων έτους 2016.

5. Τις αριθμ. 88/2016 και 89/2016 προηγούμενες απο-
φάσεις Δημάρχου με τις οποία ορίσθηκαν οι υπάλλη-
λοι του Δήμου για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των 
Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων Παραδεισίου και 
Μποζικών, καθώς και για την παροχή διοικητικής βοή-
θειας των κατοίκων.

6. Την ανάγκη καθορισμού υπερωριακής απογευμα-
τινής εργασίας για το έτος 2016 και έως εκατόν είκοσι 
(120) ώρες ανά εξάμηνο, χωρίς να υπάρχει η δυνατό-
τητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο (2) εξαμήνων μέσα 

στο έτος αυτό, για την υπάλληλο που έχει οριστεί με την 
παραπάνω απόφαση Δημάρχου, για τη γραμματειακή 
εξυπηρέτηση των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων 
Παραδεισίου και Μποζικών, καθώς και για την παροχή 
διοικητικής βοήθειας των κατοίκων, καθ’ υπέρβαση του 
υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας, με την προβλεπόμενη 
από το νόμο αποζημίωση, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε υπερωριακή απογευματινή εργασία 
για το έτος 2016 και έως εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά 
εξάμηνο και υπάλληλο, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα 
αυξομείωσης μεταξύ των δύο (2) εξαμήνων μέσα στο 
έτος, για τις δύο (2) υπάλληλους του Δήμου που έχουν 
οριστεί με τις αριθμ. 88/2016 και 89/2016 προηγούμε-
νες αποφάσεις Δημάρχου, για τη γραμματειακή εξυ-
πηρέτηση των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων 
Παραδεισίου και Μποζικών, καθώς και για την παροχή 
διοικητικής βοήθειας των κατοίκων, καθ’ υπέρβαση του 
υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας, με την προβλεπόμενη 
από το νόμο αποζημίωση.

Οι ώρες της υπερωριακής απογευματινής απασχό-
λησης θα βεβαιώνονται κάθε φορά, με βεβαίωση του 
Προέδρου της Τοπ. Κοινότητας.

Η δαπάνη που θα προκύψει από την παραπάνω απα-
σχόληση, θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α.Ε. 10-6012.003 
ποσού 18.000,00€ με τίτλο:«Αποζημίωση υπερωριακής 
εργασίας», του προϋπολογισμού έτους 2016 του Δήμου 
Σικυωνίων.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Κιάτο, 16 Μαΐου 2016 

Ο Δήμαρχος

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ  
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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 Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με 

αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψη-
φιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν απο-
στολής 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.

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 βρεί-

τε στην ιστοσελίδα. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες 

σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθ-

μό 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. 

E     

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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