
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Μετατροπή μίας (1) θέσης ιδιωτικού δικαίου αορί-
στου χρόνου σε οργανική θέση δημοσίου δικαίου.

2 Καθορισμός αριθμού θέσεων για τη Βουλή των 
Ελλήνων, που πληρούνται από πρόσωπα που 
προστατεύονται από τον ν. 2643/1998 και κατα-
νομή των θέσεων αυτών.

3 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 
της Μονάδας Εσωτερικού Ελεγχου του Υπουρ-
γείου Οικονομικών.

4 Τροποποίηση - συμπλήρωση απόφασης καθιέ-
ρωσης ωραρίου λειτουργίας Συνδέσμου Διαχείρι-
σης Στερεών Αποβλήτων Ν. Κέρκυρας.

5 Έγκριση της 780/2018 ομόφωνης απόφασης του 
Δ.Σ. του Δήμου Ηρακλείου, που αφορά προσωρι-
νές-εργοταξιακές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για 
υλοποίηση έργου (υπογειοποίηση δικτύου) της 
ΔΕΔΔΗΕ, εντός της πόλεως του Ηρακλείου και 
συγκεκριμένα για: Προσωρινή διακοπή κυκλοφο-
ρίας τμήματος της οδού Έβανς, με ταυτόχρονη 
λήψη μέτρων για εκτροπή της κυκλοφορίας σε 
άλλες υφιστάμενες δημοτικές οδούς.

6 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας του προσωπι-
κού του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

7 Διόρθωση σφάλματος στην 179001/645/ 
12.09.2018 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας 
και Ανάπτυξης - Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4147/τ.Β΄/21.09.2018.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 50849/Δ1.17496 (1)
Μετατροπή μίας (1) θέσης ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου σε οργανική θέση δημοσίου 

δικαίου .

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις των άρθρων 50, 51 και 52 παρ. 2 του 

π.δ. 134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(ΦΕΚ Α΄ 168), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του 
ν. 4529/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία 
της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
... και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 56), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄ 210) «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών».

3. Την αριθμ. 41776/Δ1.14697/31-07-2018 (ΦΕΚ 912/τ.Γ΄/
17-8-2018) απόφαση με την οποία διαπιστώθηκε η αυ-
τοδίκαια λύση της υπαλληλικής σχέσης της Γραβάνη Ιω-
άννας, υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου κατηγορίας ΠΕ, ειδικότητας Διοικητι-
κού Οικονομικού, λόγω συνταξιοδότησης.

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Τη μετατροπή μιας (1) θέσης ιδιωτικού δικαίου αο-
ρίστου χρόνου του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατηγορίας 
ΠΕ, ειδικότητας Διοικητικού Οικονομικού, σε οργανι-
κή θέση μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΠΕ, κλάδου 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Διοικητικού Οικονομικού, λόγω συνταξιοδότησης της 
υπαλλήλου που την κατείχε.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Aθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2018

 Η Υπουργός

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ   

Ι

 Aριθμ. 49713/1119 (2)
Καθορισμός αριθμού θέσεων για τη Βουλή των 

Ελλήνων, που πληρούνται από πρόσωπα που 

προστατεύονται από τον ν. 2643/1998 και κατα-

νομή των θέσεων αυτών. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.  1 του άρθρου  3 του 

ν. 2643/1998 «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων 
ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 220), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Την αριθμ. 11185/7012/12-09-2018 (ΦΕΚ Β΄ 3985) 
απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων με 
θέμα «Καθορισμός αριθμού ετήσιων προσλήψεων κατά 
σχέση εργασίας, κλάδο και ειδικότητα προσωπικού για 
το έτος 2018».

3. Το αριθμ. 11612/7310/19-09-2018 έγγραφο της 
Βουλής των Ελλήνων για την επικείμενη πλήρωση δε-
καεπτά (17) κενών οργανικών θέσεων διαφόρων κλάδων 
και ειδικοτήτων στη Βουλή των Ελλήνων.

4. Τις διατάξεις του π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 37).

5. Την αριθμ. Υ6/28-2-2018 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Σύσταση μίας (1) θέσης Υφυπουργού στο Υπουρ-
γείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ Β΄ 695).

6. Την αριθμ. οικ.13471/4878/2-3-2018 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο Ηλιό-
πουλο» (ΦΕΚ Β΄ 814), όπως ισχύει.

7. Το γεγονός ότι η απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Καθορίζουμε τον συνολικό αριθμό των θέσεων 
εργασίας στη Βουλή των Ελλήνων, που πρόκειται να 
πληρωθούν από πρόσωπα που προστατεύονται από 
τις διατάξεις του ν. 2643/1998, σε μία (1).

Β. Κατανέμουμε την ανωτέρω θέση ως εξής:

ΝΟΜΟΣ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝ.) ΑΤΤΙΚΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ Βουλή των Ελλήνων
ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ2 Οικονομικού
ΚΑΤΗΓΟΡΙA ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑμεΑ
ΘΕΣΕΙΣ ν. 2643/1998 1

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Aθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Υφυπουργός

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ   

Ι

 Αριθμ. 2/47116/0004 (3)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 

της Μονάδας Εσωτερικού Έλεγχου του Υπουρ-

γείου Οικονομικών. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώ-
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/
22-4-2005).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.  4354/2015 
(ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπη-
ρετούμενων δανείων. Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
επείγουσες διατάξεις της εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων».

3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (ΦΕΚ Α΄ 181).

4. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών » (ΦΕΚ 116/τ.Α΄/23-9-2015).

5. Την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο της 
Δ/νσης Εισοδηματικής Πολιτικής.

6. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3 του π.δ. 142/2017 
«της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονομικών 
προΐσταται Διοικητικός Γραμματέας που υπάγεται στον 
Υπουργό. Μέχρι την πλήρωση της θέσεως του Διοικητι-
κού Γραμματέα σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Α΄ 
του ν. 4369/2016 (Α΄ 33), καθήκοντα Διοικητικού Γραμμα-
τέα, Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας του Υπουρ-
γείου Οικονομικών, θα ασκεί ο Προϊστάμενος της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων».

7. Το γεγονός ότι παρίσταται ανάγκη παροχής εργασί-
ας πέρα από το κανονικό ωράριο, υπαλλήλων της Μονά-
δας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών, 
προκειμένου η Υπηρεσία να αντιμετωπίσει έκτακτες υπη-
ρεσιακές ανάγκες.

8. Το αριθμ. ΜΕΕ 0003808ΕΞ2018/21-05-2018 έγγραφο 
της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.

9. Την αριθμ. ΔΟΔΑ0000434ΕΞ2018/11.01.2018 από-
φαση δέσμευσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικής Δι-
αχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: 6ΠΠΚΗ-
ΓΤΞ).

11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί-
ται συνολική δαπάνη δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000 
€) περίπου η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμέ-
νες πιστώσεις Ειδικού Φορέα 23-110 και ΚΑΕ 0511 του 
Υπουργείου Οικονομικών οικονομικού έτους 2018, απο-
φασίζουμε:
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Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερωρι-
ακής εργασίας για είκοσι (20) υπαλλήλους της Μονάδας 
Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών, για 
το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσης 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έως 31-12-2018, 
για μέχρι 120 ώρες συνολικά ο καθένας.

Οι ανωτέρω υπάλληλοι δικαιούνται υπερωριακής απο-
ζημίωσης, μόνο στην περίπτωση που δεν είναι δικαιού-
χοι άλλης υπερωριακής αποζημίωσης από οποιονδήποτε 
φορέα για το ίδιο χρονικό διάστημα

Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία η οποία θα πραγ-
ματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες, μπορούν να με-
τέχουν και περισσότεροι καθώς και αποσπασμένοι υπάλ-
ληλοι εντός του ανωτέρω συνολικού αριθμού ωρών, που 
εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση. 

Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση του συνεργείου 
και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που θα 
πραγματοποιηθούν θα γίνει με ευθύνη του Προϊσταμέ-
νου της Μονάδας. Η απόφαση αυτή θα κοινοποιηθεί 
στην Αυτοτελή Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού και Ορ-
γάνωσης και στο Γραφείο του Υπουργού Οικονομικών.

Με την ολοκλήρωση της υπερωριακής εργασίας, η 
εκτέλεση των προαναφερόμενων εργασιών και η πα-
ράδοση του έργου θα βεβαιωθεί εγγράφως στη Δ/νση 
Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης με ευθύνη του 
προϊσταμένου της Μονάδας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Υπουργός
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ   

Ι

 Αριθμ. 184272 (4)
Τροποποίηση - συμπλήρωση απόφασης καθιέ-

ρωσης ωραρίου λειτουργίας Συνδέσμου Διαχεί-

ρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Κέρκυρας. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων:
α) 280Ι του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/2010) «Νέα Αρ-

χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα ’’Καλλικράτης’’»,

β) 36 παρ. 3 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/2007) 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοι-
νοτικών Υπαλλήλων»,

γ) 8 Α΄ παρ. 4 περ. α υποπερ. δδ) του π.δ. 139/2010 
(ΦΕΚ 232/τ.Α΄/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου»,

δ) 28 παρ. 1 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α΄/2015) «Εκ-
δημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειο-
κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις»,

ε) της 15870/2017 (ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./2017 – Α.Δ.Α. 
ΩΨΦΒ465ΧΘ7-Τ4Γ) υπουργικής απόφασης περί «Διορι-
σμού του Νικολάου Παπαθεοδώρου του Αγγελάκη ως 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

2. Την 8846/4254/02.06.2015 (ΦΕΚ 1216/τ.Β΄/2015, 
Α.Δ.Α.: ΩΦΝ8ΟΡ1Φ-ΣΩΧ) απόφαση περί «Καθιέρωσης 
ωραρίου λειτουργίας Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων Ν. Κέρκυρας», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με την 3187/1520/01.03.2016 (ΦΕΚ 621/τ.Β΄/2016, 
Α.Δ.Α.: Ψ78ΝΟΡ1Φ-ΡΡ6) απόφαση.

3. Το 1283/30.08.2018 έγγραφο του Συνδέσμου Δια-
χείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Κέρκυρας, με το οποίο 
απεστάλη η 20-3/03.07.2018 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Απο-
βλήτων Ν. Κέρκυρας, με την οποία αποφασίστηκε η 
τροποποίηση - συμπλήρωση της 8846/4254/02.06.2015 
απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και συ-
γκεκριμένα η καθιέρωση πάγιας εξαίρεσης από την 
εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας, αφού αυτό επι-
βάλλεται από α) την ιδιοτυπία των συνθηκών λειτουρ-
γίας του ΧΥΤΑ Κεντρικής Κέρκυρας και β) τις ανάγκες 
που πρέπει να καλυφθούν για τις ειδικότητες όπου αυτό 
προβλέπεται και η καθιέρωση της 24ωρης λειτουργίας, 
καθώς και λειτουργίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσι-
μες ημέρες (αργίες) των ειδικοτήτων που προβλέπονται 
και για δυο (2) εργαζόμενους ειδικότητας ΔΕ Χειριστών 
Μηχανημάτων Έργου και ΔΕ Οδηγών, που ανήκουν στην 
υπηρεσία του ΧΥΤΑ Κεντρικής Κέρκυρας πέραν εκείνων 
που έχουν ήδη συμπεριληφθεί στις σχετικές αποφάσεις.

4. Το γεγονός ότι με την ανωτέρω απόφαση θα εξυπη-
ρετούνται καλύτερα οι ιδιότυπες συνθήκες λειτουργίας 
του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Κέρ-
κυρας και συγκεκριμένα του ΧΥΤΑ Κεντρικής Κέρκυρας.

5. Την 972/02.07.2018 βεβαίωση του Συνδέσμου Δια-
χείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Κέρκυρας περί ύπαρξης 
πίστωσης στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2018, καθώς 
και πρόβλεψης για τα επόμενα έτη για την κάλυψη της 
δαπάνης που θα προκληθεί από την απόφαση αυτή, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε - συμπληρώνουμε την 8846/4254/
02.06.2015 απόφαση, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει, και για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη 
λειτουργία του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Απο-
βλήτων Ν. Κέρκυρας και συγκεκριμένα του ΧΥΤΑ Κεντρι-
κής Κέρκυρας καθιερώνουμε πάγια εξαίρεση από την 
εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας, καθώς και ωρά-
ριο λειτουργίας σε εικοσιτετράωρη βάση και κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για δυο (2) επιπλέον 
υπαλλήλους κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου 
και ΔΕ Οδηγών, που ανήκουν στην υπηρεσία του ΧΥΤΑ 
Κεντρικής Κέρκυρας πέραν εκείνων που έχουν ήδη συ-
μπεριληφθεί στις σχετικές αποφάσεις.

Η δαπάνη που θα προκληθεί από την παρούσα ανέρ-
χεται στο ύψος των 192.000,00 € και θα βαρύνει τους 
Κ.Α.  20.6021, 20.6052, 20.6041.001 και 20.6054 του 
προϋπολογισμού του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων Ν. Κέρκυρας οικονομικού έτους 2018, ενώ 
ανάλογη πρόβλεψη θα γίνεται και στους προϋπολογι-
σμούς των επομένων ετών.
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Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 8846/4254/02.06/2015 
(ΦΕΚ Β΄ 1216) απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κέρκυρα, 28 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ   

Ι

 Αριθμ. 2668 (5)
Έγκριση της 780/2018 ομόφωνης απόφασης του 

Δ.Σ. του Δήμου Ηρακλείου, που αφορά προσωρι-

νές-εργοταξιακές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για 

υλοποίηση έργου (υπογειοποίηση δικτύου) της 

ΔΕΔΔΗΕ, εντός της πόλεως του Ηρακλείου και 

συγκεκριμένα για: Προσωρινή διακοπή κυκλο-

φορίας τμήματος της οδού Έβανς, με ταυτόχρο-

νη λήψη μέτρων για εκτροπή της κυκλοφορίας 

σε άλλες υφιστάμενες δημοτικές οδούς. 

 Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τον ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/τ.Α΄/1999) «Κύρωση του 

Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει, και ιδιαίτερα τα άρθρα 52 και 10 αυτού, και 
τις σήμερα ισχύουσες Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγρα-
φές, Τεχνικές Οδηγίες και πρότυπα ΕΛΟΤ σχετικά με τον 
τρόπο κατασκευής των μέσων σήμανσης (πινακίδες-δι-
αγραμμίσεις κτλ.).

2) Το ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/2006) «Κύρωση του 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει.

3) Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/2010) «Νέα Αρχιτε-
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

4) Το ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/τ.Α΄/2014) «Ρυθμίσεις 
θεμάτων μεταφορών τηλεπικοινωνιών και δημοσίων 
έργων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 48 
αυτού.

5) Το π.δ. 136/2010 (ΦΕΚ 229/τ.Α΄/2010) με θέμα «Ορ-
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης».

6) Την αριθμ.  ΔΙΠΑΔ/οικ./502/2003 (ΦΕΚ  946/τ.Β΄/
2003) υπουργική απόφαση αναφορικά με την «Έγκρι-
ση Τεχνικής προδιαγραφής σήμανσης εκτελούμενων 
οδικών έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών 
ως ελάχιστα όρια», όπως ισχύει με την αριθμ. ΔΜΕΟ/
Ο/613/2011(ΦΕΚ 905/τ.Β΄/2011) υπουργική απόφαση 
αναφορικά με την «Έγκριση Προδιαγραφών και Οδηγιών 
Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ)».

7) Το αριθμ. 15109/13-05-2013 έγγραφο της Δ/νσης 
Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσω-
τερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών ορ-
γάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

8) Την αριθμ. ΔΟΥ/οικ.220/15.1.2015 εγκύκλιο του 
Τμήματος ΣΤ΄ της Δ/νσης Οδικών Έργων της Γενικής 
Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών Με-
ταφορών και Δικτύων αναφορικά με τα «Μέτρα ρύθμι-
σης της κυκλοφορίας για την εκτέλεση έργων στο οδικό 
δίκτυο της χώρας - Εφαρμογή των διατάξεων του άρ-
θρου 52 του ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με το άρθρο 48 του ν. 4313/2014».

9) Το αριθμ. ΔΟΥ/1052/Φ/5.3.15 έγγραφο του Τμήμα-
τος ΣΤ΄ της Δ/νσης Οδικών Υποδομών της Γενικής Δ/νσης 
Συγκοινωνιακών Υποδομών του Υπουργείου Οικονομί-
ας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού με θέμα «Εφαρ-
μογή των διατάξεων του άρθρου 52 του ν. 2696/1999, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 48 του 
ν. 4313/2014».

10) Το άρθρο 28 παρ.  1 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α΄/
2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση 
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκα-
τάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

11) Το αριθμ. οικ.2095/08-10-2015 έγγραφο της 
Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Κρήτης προς τους Δήμους της Περιφέρειας Κρήτης 
«Συμπληρωματικές οδηγίες-διευκρινίσεις σχετικά με την 
έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο οδικό δίκτυο 
ΟΤΑ της Περιφέρειας Κρήτης».

12) Την αριθμ. 14026/15-05-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών περί διορισμού της Μαρίας Κοζυράκη ως 
Συντονίστριας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης 
(ΦΕΚ 250/τ.ΥΟΔΔ/26-05-2017 - ΑΔΑ: ΩΘ15465ΧΘ7-ΓΜΦ).

13) Την αριθμ. οικ. 8165/27-06-2017 απόφαση της 
Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρή-
της (ΦΕΚ 2247/τ.Β΄/2017 - ΑΔΑ: ΩΚΞΠΟΡ1Θ-ΘΓ8), με 
την οποία ανατέθηκαν στην Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου οι 
αρμοδιότητες του τεχνικού ελέγχου και έγκρισης απο-
φάσεων συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. για θέματα κυ-
κλοφοριακών ρυθμίσεων που υπάγονται στις διατάξεις 
του άρθρου 52 του Κ.Ο.Κ. (ν. 2696/1999) και της έγκρισης 
μέτρων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για έργα εργοταξι-
ακού χαρακτήρα, και παρασχέθηκε η εξουσιοδότηση 
υπογραφής με εντολή Συντονίστριας.

14) Το αριθμ. 14065/28-09-2018 έγγραφο της Δ/νσης 
Διοίκησης του φορέα (αριθμ. Δ.Τ.Ε.: 2668/28-09-2018), 
με το οποίο διαβιβάζεται η μελέτη εργοταξιακής σή-
μανσης του θέματος, καθώς και η 780/2018 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, με την οποία 
εγκρίνεται η λήψη των μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορί-
ας, που περιλαμβάνονται στην μελέτη. Η διαβιβασθείσα 
μελέτη περιλαμβάνει:

i. Τεχνική Έκθεση
ii. Σχέδιο σκαρίφημα: Προσωρινή κυκλοφοριακή δια-

μόρφωση οδών Έβανς - Σμύρνης - Ζωγράφου.
Η παραπάνω μελέτη συντάχθηκε από τον Δαυίδ Μα-

νουσάκη, πολιτικό μηχανικό, υπάλληλο της Δ/νσης Τε-
χνικών Έργων και Μελετών του Δήμου Ηρακλείου και 
ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τον Δ/ντή της ΔΕΔΔΗΕ για 
την περιοχή Ηρακλείου, Παύλο Βαρδουλάκη και από τον 
προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Μελετών 
του Δήμου Ηρακλείου, Νίκο Μιχελάκη.
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15) Το γεγονός ότι πρόκειται για προσωρινή/εργοταξι-
ακή σήμανση για την υλοποίηση έργου κοινής ωφέλειας 
(υπογειοποίηση δικτύων της ΔΕΗ Α.Ε.) και όχι για μόνιμες 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

16) Το γεγονός ότι από τη λήψη των κυκλοφοριακών 
μέτρων της παρούσας δεν επηρεάζονται οι υπηρεσίες 
οδικής μαζικής μεταφοράς.

17) Το γεγονός ότι η μελέτη για τις ρυθμίσεις που ζητεί-
ται να εγκριθούν με την παρούσα απόφαση συντάχθηκε 
υπό την εποπτεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Μελε-
τών/Τμήμα Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιών του Δήμου, 
που διαθέτει εμπειρία σε παρόμοια θέματα και έχει γνώ-
ση των τοπικών συνθηκών και προβλημάτων,.

18. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκύπτει δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, απο-
φασίζουμε:

Την έγκριση της αριθμ. 780/2018 απόφασης του Δ.Σ. 
του Δήμου Ηρακλείου, που αφορά προσωρινές-εργο-
ταξιακές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την υλοποίηση 
έργου (υπογειοποίηση δικτύου) της ΔΕΔΔΗΕ, εντός της 
πόλεως του Ηρακλείου και συγκεκριμένα:

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας τμήματος της οδού 
Έβανς, από τη συμβολή της με την οδό Χατζημιχάλη Γιάν-
ναρη, μέχρι τη συμβολή της με την οδό Αβέρωφ, με ταυ-
τόχρονη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την εκτροπή 
της κυκλοφορίας σε άλλους υφιστάμενους δημοτικούς 
δρόμους, με λήψη μέτρων εργοταξιακής σήμανσης και 
στους δρόμους αυτούς, όπως φαίνεται στο συνημμένο 
σχέδιο και περιγράφεται στη συνημμένη τεχνική έκθεση, 
τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
απόφασης.

Συνοπτικά αναφέρουμε ότι προβλέπεται αποκλεισμός 
μέρους του μήκους της οδού Έβανς από την κυκλοφορία 
οχημάτων, με ταυτόχρονη λήψη μέτρων για την πραγμα-
τοποίηση της κυκλοφορίας μέσω άλλων υφιστάμενων 
δημοτικών δρόμων, στους οποίους θα εφαρμοσθούν 
επίσης μέτρα για την εύρυθμη πραγματοποίηση της 
κυκλοφορίας, όπως απαγόρευση της στάθμευσης κ.λπ. 
Ο αποκλεισμός θα ισχύει κατά την διάρκεια της ημέρας 
και της νύχτας, και έχει προβλεφθεί η τοποθέτηση των 
απαιτούμενων πληροφοριακών-ρυθμιστικών πινακίδων 
σήμανσης.

Εξαιτίας της θέσης των προαναφερθέντων κυκλοφο-
ριακών μέτρων αναμένεται να επηρεαστεί τοπικά η οδι-
κή κυκλοφορία στην πόλη του Ηρακλείου, και ιδιαίτερα 
επί των οδών Σμύρνης και Ζωγράφου και επομένως θα 
απαιτηθεί εκτεταμένη αστυνόμευση για την εφαρμογή 
τους, ειδικά κατά τις πρώτες ημέρες.

Οι εν λόγω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
κρίνονται απαραίτητες προκειμένου αφενός να εκτε-
λεσθεί το έργο της υπογειοποίησης τοπικά του δικτύου 
της ΔΕΔΔΗΕ και αφετέρου η κυκλοφορία να διεξάγεται 
κατά το δυνατόν ομαλά κατά το διάστημα της εκτέλεσης 
των εργασιών.

Στον τόπο εκτέλεσης του έργου θα παραμένουν κα-
τάλληλες προειδοποιητικές πινακίδες μέχρι την πλήρη 
ολοκλήρωση της εκτέλεσης του έργου και την τοποθέ-
τηση της προβλεπόμενης μόνιμης σήμανσης στο υπόψη 
τμήμα. Λεπτομερής περιγραφή των εργασιών υπάρχει 
στη συνημμένη Τεχνική Έκθεση και στο συνημμένο 

σχέδιο, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας απόφασης.

Οι εν λόγω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εγκρίνονται με 
τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την υλοποίηση των 
εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (π.χ. τοποθέτηση 
κατάλληλης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, 
χρήση κατάλληλων υλικών κ.λπ.) θα είναι σύμφωνες με 
τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με τις προδιαγραφές 
του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων 
(βλ. προοίμιο της παρούσας) και τις ισχύουσες ευρω-
παϊκές προδιαγραφές.

2. Να εξασφαλιστεί η συντήρηση (τακτική και έκτακτη) 
της σήμανσης ώστε να διασφαλιστεί ότι θα παραμένει σε 
καλή κατάσταση καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια εφαρμο-
γής των ρυθμίσεων, όπως προβλέπεται από την σχετική 
νομοθεσία. Προς τούτο αλλά και για να διασφαλιστεί 
αποδεκτό επίπεδο λειτουργίας να γίνεται συστηματική 
επιτήρηση τόσο της σήμανσης όσο και της ασφάλειας 
με κατάλληλη οργάνωση και προγραμματισμό των εκά-
στοτε αναγκαίων ενεργειών από τον ανάδοχο του έργου 
και έλεγχο από τη ΔΕΔΔΗΕ και την τεχνική Υπηρεσία του 
Δήμου Ηρακλείου (στο πλαίσιο αυτό να λαμβάνεται μέρι-
μνα και για τη διευκόλυνση των αναγκών ανεφοδιασμού 
των καταστημάτων της περιοχής).

3. Η εγκατάσταση της εργοταξιακής σήμανσης να προ-
ηγηθεί της εκτέλεσης οποιασδήποτε άλλης εργασίας.

4. Μόνιμη υφιστάμενη σήμανση η οποία έρχεται σε 
σύγκρουση με αυτήν που προτείνεται θα πρέπει να 
απομακρυνθεί ή να καλυφθεί ώστε να αποφεύγεται η 
σύγχυση των χρηστών του οδικού δικτύου κάτω από 
οποιεσδήποτε συνθήκες (ημέρα-νύχτα).

5. Με ευθύνη της ΔΕΔΔΗΕ αλλά και την επιτήρηση-
επίβλεψη της αρμόδιας τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Ηρακλείου, θα πρέπει να ληφθούν όλα τα προβλεπόμενα 
από τη νομοθεσία μέτρα ασφάλειας ώστε να μην προ-
κληθούν φθορές στις παρακείμενες (των εκτελούμενων 
εργασιών) ιδιοκτησίες.

6. Σε κάθε περίπτωση οι προτεινόμενες προσωρινές 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πρέπει να υποστηρίζουν 
την ταχεία και ασφαλή διέλευση οχημάτων έκτακτης 
ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστική, περιπολικά 
αστυνομίας).

7. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να 
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των ατόμων με αναπη-
ρία (ΑμεΑ).

8. Μετά το πέρας των εργασιών (ολοκλήρωση του έρ-
γου) οι εργοταξιακές πινακίδες και άλλα μέσα εργοταξι-
ακής σήμανσης, καθώς και μπάζα, απορρίμματα, λοιπά 
υλικά κατασκευής κτλ. δεν επιτρέπεται να παραμένουν 
στην περιοχή. Η αφαίρεση της εργοταξιακής σήμανσης 
και ασφάλειας και των λοιπών υλικών θα πρέπει να εκτε-
λεστεί σε ώρες μειωμένου κυκλοφοριακού φόρτου, επα-
ναφέροντας την πρότερη σήμανση του οδικού δικτύου 
της περιοχής.

Με την παρούσα απόφαση δεν νομιμοποιούνται τυ-
χόν παράνομες ενέργειες ούτε υποκαθίστανται άλλες 
αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις που τυχόν απαιτούνται για 
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την υλοποίηση των εν λόγω παρεμβάσεων και την κα-
τασκευή του υπόψη έργου.

Οι ως άνω προτεινόμενες προσωρινές κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις θα έχουν χρονική διάρκεια δυο (2) μηνών από 
την δημοσίευση της παρούσας.

Επιπλέον ρυθμίσεις που ενδεχομένως υποδείξει η 
Τροχαία Ηρακλείου να εκτελεσθούν να εφαρμοσθούν 
απαρέγκλιτα.

Η εγκατάσταση της προσωρινής σήμανσης και η απο-
μάκρυνσή της θα γίνει με ευθύνη και έξοδα του αναδό-
χου, υπό την επίβλεψη της ΔΕΔΔΗΕ και της αρμόδιας 
τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου, σύμφωνα με 
το άρθρο 10 του ν. 2696/1999, όπως ισχύει.

Οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα 
απόφαση παρακαλούνται να παρακολουθούν την 
ακριβή εκτέλεσή της όσον αφορά θέματα αρμοδι-
ότητάς τους.

Κατά της παρούσας απόφασης επιτρέπεται, σύμφωνα 
με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του 
ν. 2503/1997, προσφυγή στον Υπουργό Υποδομών και 
Μεταφορών μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα 
(30) ημερών. Επίσης κατά της παρούσας απόφασης μπο-
ρεί να ασκηθεί προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια και 
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ηράκλειο, 28 Σεπτεμβρίου 2018

Με εντολή Συντονίστριας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής ΧΩ.ΠΕ.Π.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΑΚΗΣ   

Ι

   Αριθμ. 3339 (6)

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας του προσω-

πικού του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 

 ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 
(αριθμ. συνεδρίασης: 25/10/05.09.2018) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4429/2016 (ΦΕΚ Α΄ 199) «Ελληνικό Ίδρυμα 

Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 8 παρ. 9 και 10, 10 και 12 
αυτού,

2. την αριθμ. 288/03.04.2017 απόφαση του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
περί συγκρότησης του Επιστημονικού Συμβουλίου του 
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 173), όπως αυτή ισχύει μετά την 
1η τροποποίησή της από την αριθμ. 29705/22.2.2018 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 138) και την 2η τροπο-
ποίησή της από την αριθμ. 123829/25.7.2018 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 427),

3. την αριθ. 222605/18.12.2017 απόφαση του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Ρύθμιση Θεμάτων Λειτουργίας του Ελληνικού Ιδρύμα-
τος Έρευνας και Καινοτομίας έως τη Δημοσίευση του 
Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του» (ΦΕΚ Β΄ 4586),

4. τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 23 του ν. 2621/1998 
(ΦΕΚ Α΄ 136) και 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄ 176),

5. την αριθμ.  593/18.01.2018 απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ψ6Χ246Μ77Γ-ΔΚΜ) για τη δέσμευση 
στον προϋπολογισμό του Ιδρύματος ποσού αντίστοιχου 
της εν λόγω δαπάνης,

6. την αριθμ. 301/04.08.2017 απόφαση της 6ης συνε-
δρίασης του Ε.Σ. του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., με την οποία διορίστη-
κε Διευθυντής του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ο Δρ. Νεκτάριος Νασίκας 
(ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 436),

7. την αριθμ. 565/16.1.2018 απόφαση της 14ης συνε-
δρίασης του Ε.Σ. του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. περί ανάθεσης αρμοδιο-
τήτων στον Διευθυντή του Ιδρύματος,

8. την αριθμ. 3336/05.09.2018 απόφαση της 25ης συ-
νεδρίασης του Ε.Σ. του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., με την οποία Πρόεδρος 
του Ε.Σ. εξελέγη ο Καθ. Ξενοφών Βερύκιος,

9. την αριθμ. 3217/03.09.2018 εισήγηση του Δρ. Νε-
κτάριου Νασίκα, Διευθυντή του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.,

10. το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί-
ται συνολική δαπάνη τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων 
ευρώ (4.500,00 €) περίπου, πλέον τυχόν εργοδοτικών 
εισφορών, η οποία θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό 
του Ιδρύματος,

11. την ανάγκη απασχόλησης του προσωπικού του 
Ιδρύματος πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου για τη δι-
οικητική υποστήριξη της λειτουργίας των οργάνων διοί-
κησης του Ιδρύματος, των δράσεων του Ιδρύματος, της 
διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων που υποβάλ-
λονται στο πλαίσιο των δράσεων που προκηρύσσει το 
Ίδρυμα, της διαδικασίας εξέτασης των ενστάσεων κατά 
των αποφάσεων της αξιολόγησης των προτάσεων, της 
διαδικασίας στελέχωσης του Ιδρύματος και της διενέρ-
γειας συνεδρίων/εκδηλώσεων και δράσεων προβολής 
και επικοινωνίας του Ιδρύματος και των λοιπών επιστη-
μονικών δραστηριοτήτων και δράσεων προώθησης και 
ανάπτυξης του Ιδρύματος λόγω του μικρού αριθμού του 
προσωπικού, αποφασίζει ομόφωνα:

Την καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας 
πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας για συνολι-
κά οκτώ (8) υπαλλήλους του Ιδρύματος που αναλύονται 
κατά κλάδο και ειδικότητα στον κατωτέρω πίνακα για το 
χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έως 31.12.2018 
για την αντιμετώπιση έκτακτων και επειγουσών υπηρε-
σιακών αναγκών και την έγκριση δαπάνης συνολικού 
ύψους τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500,00) ευρώ, 
πλέον τυχόν εργοδοτικών εισφορών για το λόγο αυτό.
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Περιγραφή Μέγιστο σύνολο ωρών

για έναν (1) υπάλληλο με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
κλάδων ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού 120

για τρεις (3) υπαλλήλους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
κλάδου ΤΕ/ΠΕ Διοικητικών Υπηρεσιών/Δημόσιες Σχέσεις/Ανθρωπίνων Πόρων

120

120

120

για έναν (1) υπάλληλο με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
κλάδου ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού 120

για τρεις (3) υπαλλήλους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
κλάδων ΠΕ/ΤΕ Διοικητικό Προσωπικό 360

Σύνολο 960
Οι εν λόγω υπηρεσιακές ανάγκες συνοψίζονται ως εξής:
1. Υποστήριξη των σκοπών του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την προκήρυξη δράσεων, την αξιολόγηση προτάσεων, τη διαχείριση 

των ενστάσεων.
2. Υποστήριξη της λειτουργίας των οργάνων Διοίκησης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
3. Υποστήριξη στελέχωσης και οργάνωσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
4. Υποστήριξη λειτουργίας των Θεματικών Επιτροπών αξιολόγησης.
5. Υποστήριξη της διενέργειας συνεδρίων/εκδηλώσεων και δράσεων προβολής και επικοινωνίας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
6. Υποστήριξη λοιπών επιστημονικών δραστηριοτήτων και δράσεων προώθησης και ανάπτυξης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
7. Διοικητική υποστήριξη των παραπάνω δράσεων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΞΕΝΟΦΩΝ ΒΕΡΥΚΙΟΣ   

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(7)
   Στην 179001/645/12.09.2018 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης - Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4147/τ.Β΄/21-09.-2018, στη σελίδα 51292, στον πίνακα, στην 6η γραμμή που αφορά 
την Περιφέρεια ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, στο 5o κελί που αφορά Προϋπολογισμός Προγράμματος Άμεσης Ενίσχυσης, 
διορθώνεται:

από το εσφαλμένο: «41.538.803,83»,
στο ορθό: «42.538.803,83» .

 (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)  
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*02047312310180008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: 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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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