
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων 
ημερών κίνησης εκτός έδρας, αιρετών του Δήμου 
Χίου για το έτος 2018.

2 Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων 
ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλή-
λων του Δήμου Φαρκαδόνας, Ν. Τρικάλων για το 
έτος 2018.

3 Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημε-
ρών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων του 
Δήμου Φαρσάλων, Ν. Λάρισας για το έτος 2018.

4 Καθορισμός πλοηγικών δικαιωμάτων προαιρετι-
κής πλοήγησης πλοίων στο λιμένα Γυθείου.

5 Υπερωριακή απασχόληση κατά τις απογευματι-
νές ώρες για το Α΄ και Β΄ εξάμηνο και υπερωριακή 
απασχόληση κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες για το Β΄ εξάμηνο, υπαλλήλων της Δ/νσης 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. 
Λάρισας που ασχολούνται με το πρόγραμμα συλ-
λογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για 
το έτος 2018.

6 Τροποποίηση της με αριθμό 1553/35/30-5-2017 
απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού (ΦΕΚ 2379/
Β΄/12-7-2017) στα πλαίσια του «Προγράμματος 
επιχορήγησης για την ενίσχυση της οργανωτικής 
ικανότητας της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Ε.Σ.Ε.Ε. και των ορ-
γανώσεων μελών αυτών, του Σ.Ε.Β., του Σ.Ε.Τ.Ε. 
καθώς και των Πανελλήνιων Οργανώσεων μελών 
του Σ.Ε.Τ.Ε.».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 6029 (1)
  Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων 

ημερών κίνησης εκτός έδρας, αιρετών του Δή-

μου Χίου για το έτος 2018.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
i. Tου άρθρου 280 παρ. 1 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 

ii. Tου π.δ. 143/2010 (ΦΕΚ 236/τ. Α΄/27-12-2010) «Ορ-
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

iii. Tης παρ. 1 του άρθρου 3, της υποπαραγράφου 
Δ.9 της παραγράφου Δ, του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 
(ΦΕΚ 94/Α΄) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις-Κύρωση του 
σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις 
για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», 
όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 36 
του ν. 4484/2017 (ΦΕΚ 110/Α΄).

iν. Των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 (Φ.Ε.Κ. 
47/τ. Α΄/11-05-2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - 
Καταπολέμηση γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών κ.ά. διατάξεις».

2. Την αριθμ. 14192/15-05-2017 (Φ.Ε.Κ. 250/Υ.Ο.Δ.Δ./ 
26-05-2017) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί 
διορισμού του Νικόλαου Θεοδωρίδη ως Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

3. Την οικ.2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 εγκύκλιο του Γε-
νικού Λογιστηρίου του Κράτους «Παροχή οδηγιών για 
την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Δ9 
της παραγράφου Δ του άρθρου  2 του ν.  4336/2015 
(ΦΕΚ 94/Α΄) «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός 
επικράτειας».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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4. Το αριθμ. 2/47620/ΔΕΠ/19-12-2016 έγγραφο του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

5. Το αριθμ. 463/05-01-2018 έγγραφο του Δήμου Χίου 
με το οποίο διαβιβάστηκε η ορθή επανάληψη της αριθμ. 
01/18 απόφασης του Δημάρχου Χίου περί καθορισμού 
των αιρετών που πρόκειται να μετακινηθούν εντός του 
έτους 2018 εντός και εκτός επικράτειας, καθώς και τον 
αριθμό ημερών μετακίνησής τους, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπομένων κατ’ 
έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας αιρετών του Δή-
μου Χίου, για το έτος 2018, ως εξής:

Α/Α ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ 
ΟΡΙΟ ΗΜΕΡΩΝ 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 

ΚΑΤ’ 
ΕΤΟΣ/ΑΤΟΜΟ

1 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΙΟΥ 60
2 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΧΙΟΥ 60

3 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΧΙΟΥ 60

4

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΧΙΟΥ 

(σε εξαιρετικά επείγουσες 
περιπτώσεις)

05

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 
15.000,00 € για το τρέχον έτος 2018 σε βάρος του προ-
ϋπολογισμού του Δήμου Χίου στον ΚΑ εξόδων 00-6421 
«Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 
αιρετών».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Χίος, 30 Ιανουαρίου 2018

Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Ι

    Αριθμ. 2286/21791 (2)
Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων 

ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλή-

λων του Δήμου Φαρκαδόνας, Ν. Τρικάλων για το 

έτος 2018.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

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

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

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

3. Των άρθρων 1, 2 και 3 της υποπαραγράφου Δ9 της 
παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 «Δαπάνες 
Μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός επικράτει-
ας» (ΦΕΚ 94/τ. Α΄/14.8.2016).

4. Του άρθρο 36 παρ. 2 του ν. 4484/2017 «Προσαρμογή 
της Ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/881 και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 110/τ. Α΄/01.08.2017).

5. Του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτο-
νική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/2010).

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

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

8. Την απόφαση 13917/15-5-2017 του Υπουργού Εσω-
τερικών: περί διορισμού Συντονιστή στην Αποκεντρω-
μένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 250/ 
2017/ΥΟΔΔ).

9. Το 1421/07-02-2018 έγγραφο του Δήμου Φαρκα-
δόνας.

10. Την 697/22.01.2018 βεβαίωση της Οικονομικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Φαρκαδόνας με την οποία βε-
βαιώνεται ότι στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 
2018 του Δήμου Φαρκαδόνας (ο οποίος ψηφίστηκε με 
τη 221/2017 (ΑΔΑ: ΨΒ65ΩΗΗ-ΩΣ7) απόφαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρκαδόνας και εγκρίθηκε 
με την 23/255/12-01-2018 (ΑΔΑ: 68ΒΞΟΡ10-Ν7Ζ) από-
φαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας) υπάρχουν εγγεγραμμένες 
πιστώσεις για την κάλυψη της δαπάνης των οδοιπορικών 
των υπαλλήλων του Δήμου Φαρκαδόνας, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ’ 
έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων 
που υπηρετούν στο Δήμο Φαρκαδόνας, Ν. Τρικάλων για 
το έτος 2018, ως εξής: 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ 
ΟΡΙΟ 

ΗΜΕΡΩΝ 
ΚΑΤ’ ΕΤΟΣ

1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 60

2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 60

3 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 60

4 ΠΕ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ 60

5 ΠΕ
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ

60

6 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 60

7 ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 60
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8 ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 60

9 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 60
10 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 60

11 TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 60

12 TE
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ

60

13 TE
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

60

14 TE
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
60

15 TE
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

60

16 TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 60

17 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 60

18 ΔΕ
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ

60

19 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 60

20 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 60

21 YE ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 60

Από την παρούσα απόφαση προκαλείται σε βάρος του 
προϋπολογισμού του Δήμου Φαρκαδόνας, Ν. Τρικάλων 
οικονομικού έτους 2018, δαπάνη ύψους 6.000,00 €, που 
θα καλυφθεί από πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον 
προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018, στους πιο κάτω 
κωδικούς:

α) Στον Κ.Α. 10-6422 του προϋπολογισμού οικονομι-
κού έτους 2018 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζη-
μίωση μετακινουμένων υπαλλήλων» ποσό 2.000,00 €.

β) Στον Κ.Α. 30-6422 του προϋπολογισμού οικονομι-
κού έτους 2018 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζη-
μίωση μετακινουμένων υπαλλήλων» ποσό 2.000,00 €.

γ) Στον Κ.Α. 20-6422.002 του προϋπολογισμού οικονο-
μικού έτους 2018 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και απο-
ζημίωση μετακινουμένων υπαλλήλων για συμμετοχή σε 
σεμινάρια» ποσό 2.000,00 €.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λάρισα, 6 Μαρτίου 2018

Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

    Αριθμ. 2437/22909 (3)
Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων 

ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλή-

λων του Δήμου Φαρσάλων, Ν. Λάρισας για το 

έτος 2018. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

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

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

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

3. Των άρθρων 1, 2 και 3 της υποπαραγράφου Δ9 της 
παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 «Δαπάνες 
Μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός επικράτει-
ας» (ΦΕΚ 94/τ. Α΄/14.8.2016).

4. Του άρθρου 36 παρ.  2 του ν.  4484/2017 «Προ-
σαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις(ΦΕΚ 110/τ. 
Α΄/01.08.2017).

5. Του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτο-
νική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/2010).

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

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

8. Την απόφαση 13917/15-5-2017 του Υπουργού Εσω-
τερικών: περί διορισμού Συντονιστή στην Αποκεντρω-
μένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 250/ 
2017/ΥΟΔΔ).

9. Το 2437/02-02-2018 έγγραφο του Δήμου Φαρσά-
λων.

10. Την 1295/02.02.2018 Βεβαίωση της Οικονομικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Φαρσάλων με την οποία βεβαιώ-
νεται ότι στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 
του Δήμου Φαρσάλων (ο οποίος ψηφίστηκε με την 
318/2017 (ΑΔΑ: 6Ε1ΙΩΗ0-Α13) απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου του Δήμου Φαρσάλων και εγκρίθηκε με 
την 467/4322/22-01-2018 (ΑΔΑ: 6ΔΖΝΟΡ10-ΖΦΨ) από-
φαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας) υπάρχουν εγγεγραμμένες 
πιστώσεις για την κάλυψη της δαπάνης των οδοιπορικών 
των υπαλλήλων του Δήμου Φαρσάλων, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ’ 
έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων 
που υπηρετούν στο Δήμο Φαρσάλων, Ν. Λάρισας για το 
έτος 2018, ως εξής: 

Α. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών-Πολεοδομίας, Πε-
ριβάλλοντος

1. Δύο (2) υπάλληλοι κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών: 
60 ημέρες έκαστος.
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2. Ένας (1) υπάλληλος κλάδου ΠΕ Τοπογράφων Μη-
χανικών: 60 ημέρες.

3. Δύο (2) υπάλληλοι κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχα-
νικών: 60 ημέρες έκαστος.

4. Ένας (1) υπάλληλος κλάδου ΔΕ Τεχνιτών: 20 ημέρες.
5. Δύο (2) υπάλληλοι κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού: 20 ημέ-

ρες έκαστος.
6. Έξι (6) υπάλληλοι κλάδου ΔΕ29 Οδηγών: 10 ημέρες 

έκαστος.
7. Ένας (1) υπάλληλος κλάδου ΔΕ29 Οδηγών (ΙΔΑΧ): 

10 ημέρες.
8. Δύο (2) υπάλληλοι κλάδου ΔΕ29 Οδηγών Απορριμ-

ματοφόρου (ΙΔΑΧ): 10 ημέρες έκαστος.
9. Ένας (1) υπάλληλος κλάδου ΔΕ35 Δενδροανθοκη-

πουρών: 10 ημέρες.
10. Ένας (1) υπάλληλος κλάδου ΥΕ Επιστατών Καθα-

ριότητας: 10 ημέρες.
11. Ένας (1) υπάλληλος κλάδου ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων: 

5 ημέρες.
12. Τρεις (3) υπάλληλοι κλάδου ΔΕ28 Χειριστών Μη-

χανημάτων Έργου: 10 ημέρες έκαστος.
13. Τέσσερις (4) υπάλληλοι κλάδου ΥΕ Εργατών Γενι-

κών Καθηκόντων: 5 ημέρες έκαστος.
14. Έξι (6) υπάλληλοι κλάδου ΥΕ16 Εργατών Καθαρι-

ότητας: 5 ημέρες έκαστος.
15. Δύο (2) υπάλληλοι κλάδου ΥΕ16 Εργατών: 5 ημέρες.
16. Ένας (1) υπάλληλος κλάδου ΥΕ16 Εργατών (ΙΔΑΧ): 

5 ημέρες.
Β. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
1. Ένας (1) υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικών: 20 ημέ-

ρες.
2. Ένας (1) υπάλληλος κλάδου TE Διοικητικών - Λογι-

στών: 20 ημέρες.
3. Δέκα (10) υπάλληλοι κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού: 20 

ημέρες έκαστος.
4. Έξι (6) υπάλληλοι κλάδου ΠΕ ΔΥΠ: 20 ημέρες έκα-

στος.
Γ. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
1. Ένας (1) υπάλληλος κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού: 20 

ημέρες.
2. Δύο (2) υπάλληλοι κλάδου TE Οικονομικού - Λογι-

στικού: 20 ημέρες έκαστος.
3. Ένας (1) υπάλληλος κλάδου TE Διοικητικού - Λογι-

στικού: 20 ημέρες.
4. Δύο (2) υπάλληλοι κλάδου ΔΕ1 Διοικητικών (ΙΔΑΧ): 

20 ημέρες έκαστος.
5. Τρείς (3) υπάλληλοι κλάδου ΔΕ1 Διοικητικών: 20 

ημέρες έκαστος.
6. Ένας (1) υπάλληλος κλάδου ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 

(ΙΔΑΧ): 10 ημέρες.
Δ. Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
1. Ένας (1) υπάλληλος κλάδου ΠΕ1 Οικονομικού: 20 

ημέρες.
2. Ένας (1) υπάλληλος κλάδου ΠΕ Πληροφορικής: 20 

ημέρες.
3. Δύο (2) υπάλληλοι κλάδου ΠΕ9 Γεωπόνων: 20 ημέρες 

έκαστος.

4. Ένας (1) υπάλληλος κλάδου ΔΕ Γενικών Καθηκόντων 
(ΙΔΑΧ): 20 ημέρες.

Ε. Γραφείο Δημάρχου
1. Ένας (1) υπάλληλος κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού - Οικο-

νομικού: 20 ημέρες.
2. Ένας (1) υπάλληλος κλάδου ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 

(ΙΔΑΧ): 20 ημέρες.
ΣΤ. Προσωπικό Ειδικών θέσεων
1. Ένας (1) Ειδικός Συνεργάτης, κλάδου ΠΕ Αρχαιολό-

γων: 60 ημέρες.
2. Ένας (1) Ειδικός Συνεργάτης, κλάδου ΠΕ Πολιτικών 

Μηχανικών: 60 ημέρες.
Από την παρούσα απόφαση προκαλείται σε βάρος του 

προϋπολογισμού του Δήμου Φαρσάλων, Ν. Λάρισας οι-
κονομικού έτους 2018, δαπάνη ύψους 10.300,00 €, που 
θα καλυφθεί από πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον 
προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018, στους πιο κάτω 
κωδικούς:

1) 00/6421 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα μετακινούμε-
νων αιρετών, ποσό 2.000,00 €.

2) 00/6423 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων, 
ποσό 1.000,00 €.

3) 10/6422 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα μετακινούμε-
νων υπαλλήλων, ποσό 3.000,00 €.

4)10/6423 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων, 
ποσό 500,00 €.

5) 15/6422 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα μετακινούμε-
νων υπαλλήλων, ποσό 200,00 €.

6) 20/6422 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα μετακινούμε-
νων υπαλλήλων, ποσό 500,00 €.

7) 30/6422 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα μετακινούμε-
νων υπαλλήλων, ποσό 2.500,00 €.

8) 35/6422 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα μετακινούμε-
νων υπαλλήλων, ποσό 600,00 €.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λάρισα, 6 Μαρτίου 2018

Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Ι

    Αριθμ. 32248 (4)
Καθορισμός πλοηγικών δικαιωμάτων προαιρετι-

κής πλοήγησης πλοίων στο λιμένα Γυθείου. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (Α΄ 107) «Διοίκηση, 

οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμά-
των για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του β.δ. της 28 Ιαν./26 Φεβρ. 1958 
(αναδημ. 29 Μαρτ. 1958 ΦΕΚ Α΄ 44) (Διορθ. Ημαρτημ. 
ΦΕΚ 61/1958) περί εκτελέσεως του ν. 3142/1955 «περί 
Πλοηγικής Υπηρεσίας».
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3. Τις διατάξεις του άρθρ. 185 του ν.δ. 187/1973 
(Α΄ 1261) «Περί Κωδικός Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου».

4. Τις διατάξεις της παρ. 10 περ. ια του άρθρ. 1 του 
π.δ. 347/1986 (Α΄ 1154) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
στους Νομάρχες και στις Περιφερειακές Αρχές Διανο-
μαρχιακού επιπέδου».

5. Τις διατάξεις του π.δ/τος 287/1991 (Α΄ 1102) «Πλο-
ηγικά Δικαιώματα».

6. Τις διατάξεις της αριθμ. Μ.8413.2/1/2012/2012 
(Β΄ 338) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών - Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ-
τιλίας «Αναπροσαρμογή Πλοηγικών δικαιωμάτων».

7. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρ. 3 του Γενικού Κα-
νονισμού Λιμένα Γυθείου (ΦΕΚ 508/Β΄/1978).

8. Τις διατάξεις της παρ. Ι του άρθρ. 280 του ν. 3852/2010 
(Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

9. Τις διατάξεις του π.δ/τος 139/2010 (Α΄ 1232) «Οργα-
νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

10. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/ 
2015 (Α΄ 147) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης -Κατα-
πολέμησης Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρ-
νηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

11. Την αριθμ. 15870/15.5.2017 (τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 250) από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών αναφορικά με το 
διορισμό Συντονιστή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

12. Την αριθμ. 3/2018 (αριθμ. 3430/143/2018/ 
19.1.2018) (ΑΔΑ: 9ΠΒΠ4653ΠΩ-ΨΛΗ) απόφαση του Λι-
μενάρχη Γυθείου, αναφορικά με την ανάθεση πλοήγησης 
των πλοίων στο λιμένα Γυθείου.

13. Το αριθμ. 3140.1/153/2018/22.1.2018 έγγραφο του 
Λιμενάρχη Γυθείου, αναφορικά με τον καθορισμό πλο-
ηγικών δικαιωμάτων προαιρετικής πλοήγησης πλοίων 
στο λιμένα Γυθείου.

14. Την ανάγκη καθορισμού της αμοιβής των πλοηγών 
για τις υπηρεσίες που θα παρέχουν, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε για το λιμένα Γυθείου την αμοιβή των 
πλοηγών για κάθε είσπλου, έκπλου και μεθόρμιση, ως 
κάτωθι:

ΟΛΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΟΙΩΝ 
σε μονάδες Ο.Χ.

ΥΨΟΣ 
ΠΛΟΗΓΙΚΩΝ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΑΠΟ ΜΕΧΡΙ

- 500 52,95
501 1.000 70,39

1.001 2.000 123,34
2.001 3.500 203,35
3.501 5.000 283,35
5.001 7.000 353,73
7.001 10.000 433,16

10.001 15.000 512,59
15.001 20.000 600,40

Πλοία άνω των 20.000 (Ο.Χ.) καταβάλλουν για το επι-
πλέον τμήμα της χωρητικότητάς τους το ποσόν των 
88,45 ευρώ ανά 10.000 (Ο.Χ.). Τμήμα της κλίμακας των 

10.000 (Ο.Χ.) λογίζεται για τον υπολογισμό των δικαιω-
μάτων ως πλήρης βαθμίδα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν: α) το π.δ. 287/1991 (Α΄ 102) 
«Πλοηγικά Δικαιώματα», όπως ισχύει και β) η αριθμ. 
Μ.8413.2/1/2012/12 (Β΄ 338) κοινή υπουργική απόφα-
ση των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης, Ανταγωνι-
στικότητας και Ναυτιλίας «Αναπροσαρμογή Πλοηγικών 
δικαιωμάτων».

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Τρίπολη,7 Μαρτίου 2018 

Ο Συντοντιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

Ι

    Αριθμ. 2736 (5)
Υπερωριακή απασχόληση κατά τις απογευματι-

νές ώρες για το Α΄ και Β΄ εξάμηνο και υπερωριακή 

απασχόληση κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 

ημέρες για το Β΄ εξάμηνο, υπαλλήλων της Δ/νσης 

Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. 

Λάρισας που ασχολούνται με το πρόγραμμα συλ-

λογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για 

το έτος 2018.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και 
ιδίως το άρθρο 159 «Αρμοδιότητες του Περιφερειάρχη».

2. Το π.δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α΄/27-12-2010) Οργανι-
σμός Περιφέρειας Θεσσαλίας.

3. Το άρθρο 25 παράγραφος 7 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 
180/Α΄/9-9-1999) «Ρυθμίσεις θεμάτων Δημοτικού και 
Κοινοτικού Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης».

4. Το άρθρο 16 του ν.  3205/2003 (ΦΕΚ  297/Α΄/
23-12-2003) «Υπερωριακή εργασία».

5. Την αριθμ. 2/7275/0022/31-12-2003 διαταγή του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Γενικό Λογι-
στήριο του Κράτους), με την οποία παρέχονται οδηγίες 
για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3205/2003.

6. Την αριθμ. 3179/35220/21-03-2016 (ΦΕΚ 754Β΄) 
απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελ-
λάδας «Καθορισμός ωραρίου εργασίας σε 24ώρη βάση 
καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των 
υπαλλήλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

7. Το άρθρο 20 του ν.  4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄/
16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
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8. Το άρθρο 9 παράγραφος 1 και 2 του ν.δ. 2413/1953 
«Περί καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς».

9. Το ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154/Α΄/30-7-1999) «Διεπαγγελ-
ματικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Γεωργίας» και ειδικότερα το άρθρο 10 
«παροχή υπηρεσιών γεωπόνων και λοιπών υπαλλήλων».

10. Την αριθμ. 123877/24-05-2005 (ΦΕΚ 775/Β΄/
9-6-2005) απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονο-
μικών - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που ορίζει 
την διάρκεια εργασιών δακοκτονίας από 1η Μαρτίου 
μέχρι 31 Δεκεμβρίου.

11. Το αριθμ. 13997/136664/19-12-2017 έγγραφο του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εναρ-
ξη προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δά-
κου της ελιάς για το έτος 2018».

12. Την αριθμ. 2594/23-02-2018 (ΑΔΑ: ΩΞ827ΛΡ-3ΔΘ) 
απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας «Ανάθεση κα-
θηκόντων υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονο-
μίας και Κτηνιατρικής, Π.Ε. Λάρισας, για το πρόγραμμα 
συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το 
έτος 2018».

13. Την αριθμ. 2170/01-02-2018 (ΑΔΑ: ΩΠΨΖ465ΧΘ7-
ΑΤΔ) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για την «Κα-
τανομή ποσού ύψους έως 20.100.000,00 € σε περιφέρει-
ες της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 
έτους 2018, προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας.

14. Την αναγκαιότητα υπερωριακής απασχόλησης και 
εκτός έδρας μετακινήσεων κατά τις απογευματινές ώρες 
των καθημερινών και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες, υπαλλήλων της Π.Ε. Λάρισας που θα απασχολη-
θούν με το πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του 
δάκου της ελιάς κατά το έτος 2018, λόγω των αυξημένων 
εποχιακών υπηρεσιακών αναγκών που προκύπτουν απ' 
αυτό και περιλαμβάνει: τον συντονισμό των εργασιών, 
την προετοιμασία και την διενέργεια διαγωνισμού για 
την ανάδειξη αναδόχων, τη διαχείριση οικονομικών και 
διοικητικών υποχρεώσεων που απορρέουν από την 
εφαρμογή του προγράμματος, τη διαχείριση των υλι-
κών δακοκτονίας, την παρακολούθηση των δακοπλη-
θυσμών και τη διαπίστωση του χρόνου και της ανάγκης 
ανά ελαιοκομική περιοχή της διενέργειας των ψεκασμών, 
την παρακολούθηση των ψεκασμών και τον έλεγχο των 
υποχρεώσεων των αναδόχων με σκοπό την πρόληψη της 
προσβολής του ελαιοκάρπου και την αποφυγή υποβάθ-
μισης του προϊόντος, εγκρίνει και κατανέμει:

Α) έως χίλιες εκατό (1100) ώρες υπερωριακής εργασί-
ας κατά τις απογευματινές ώρες καθημερινών για επτά 
(7) υπαλλήλους της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής, Π.Ε. Λάρισας, που θα απασχοληθούν με 
το πρόγραμμα καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς για 
το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσης 
και μέχρι 31-12-2018 και

Β) έως διακόσιες είκοσι (220) ώρες υπερωριακής ερ-
γασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για 
το Β΄ εξάμηνο έτους 2018 για επτά (7) υπαλλήλους της 
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Π.Ε. 
Λάρισας, που θα απασχοληθούν με το πρόγραμμα κα-
ταπολέμησης του Δάκου της ελιάς για το Β΄ εξάμηνο του 
έτους 2018 ως εξής:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Ώρες 
απογευματινής 
υπερωριακής 
εργασίας έως

Ώρες 
υπερωριακής 
εργασίας κατά 

τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες 

ημέρες έως
Δ/ντής 

Δακοκτονίας 200 40

Δύο (2) Επόπτες 
Δακοκτονίας 
και ένας (1) 

αναπληρωτής

500 100

Λογιστής 
Δακοκτονίας 200 40

Γραμματέας 
Δακοκτονίας 
και ένας (1) 

αναπληρωτής

200 40

Σύνολο 1100 220

Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας κα-
θημερινών δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 120 κατά 
υπάλληλο το εξάμηνο.

Η συγκρότηση του συνεργείου υπερωριακής απασχό-
λησης θα γίνει με απόφαση, στην οποία θα αναφέρονται 
ονομαστικά οι συμμετέχοντες υπάλληλοι, το αντικείμε-
νο της απασχόλησης, το χρονικό διάστημα και οι ώρες 
απασχόλησης για τον καθένα, κατά μήνα.

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
της πραγματικής προσφοράς της προαναφερόμενης 
εργασίας θα είναι ο Διευθυντής Δακοκτονίας.

Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 
περίπου € 7.800, η οποία θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 0511 
του φορέα 073 και δαπάνη ύψους περίπου € 2.300 η 
οποία θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 0512 του φορέα 073.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λάρισα, 27 Φεβρουαρίου 2018

Ο Περιφερειάρχης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ 

Ι

    Αριθμ. απόφ. 98/02/16-01-2018 (6)
Τροποποίηση της με αριθμό 1553/35/30-5-2017 
απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού (ΦΕΚ 2379/
Β΄/12-7-2017) στα πλαίσια του «Προγράμματος 
επιχορήγησης για την ενίσχυση της οργανωτι-
κής ικανότητας της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Ε.Σ.Ε.Ε. και 
των οργανώσεων μελών αυτών, του Σ.Ε.Β., του 
Σ.Ε.Τ.Ε. καθώς και των Πανελλήνιων Οργανώσε-
ων μελών του Σ.Ε.Τ.Ε.».

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Α. Του ν. 2224/1994, άρθρα 14 και 15 (ΦΕΚ 112/Α΄/

08-07-1994).
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Β. Του ν.  2336/1995, άρθρο 10 (ΦΕΚ 189/Α΄/
12-09-1995)

Γ. Του ν. 2434/1996, άρθρο 1 (ΦΕΚ 188/Α΄/20-08-1996)
Δ. Του ν. 2956/01, άρθρο 6 παρ. 7, άρθρο 8 παρ. 2 

εδ. ΙΔ, άρθρο 9 παρ. 2 εδ. 2 (ΦΕΚ 258/Α΄/08-11-2001).
Ε. Του ν.  4144/2013, άρθρα 26 και 34 (ΦΕΚ 88/Α΄/

18-04-2013).
2. Τη με αριθμό 15/02/16-01-2018 απόφαση της Επι-

τροπής του ΕΛΕΚΠ.
3. Τη γνώμη των μελών του.
Για το εν λόγω πρόγραμμα εκδόθηκε η με αριθμό 

7008/144/21-02-2018 τροποποίηση απόφασης έγκρισης 
ανάληψης υποχρέωσης του εποπτεύοντος Υπουργεί-
ου με ΑΔΑ: 7Μ1Ξ465Θ1Ω-95Η καθώς και η με αριθμό 
14965/01-03-2018 έγκριση ανάληψης πολυετούς υπο-
χρέωσης της Γενικής Δ/νσης Υποστήριξης του Οργανι-
σμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) με 
ΑΔΑ: 6ΖΕΗ4691Ω2-ΒΛ1, αποφασίζει:

1) Την αποδοχή της με αριθμό 15/02/16-01-2018 
γνωμοδότησης της Επιτροπής του ΕΛΕΚΠ σχετικά με 
την τροποποίηση των άρθρων 1 και 2 της με αριθμό 
1553/35/30-5-2017 απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού 
(ΦΕΚ 2379/Β΄/12-7-2017), στα πλαίσια του «Προγράμ-
ματος επιχορήγησης για την ενίσχυση της οργανωτικής 
ικανότητας της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Ε.Σ.Ε.Ε. και των οργανώ-
σεων μελών αυτών, του Σ.Ε.Β., του Σ.Ε.Τ.Ε. καθώς και των 
Πανελλήνιων Οργανώσεων μελών του Σ.Ε.Τ.Ε.» ως εξής:

Το άρθρο 1 της ανωτέρω απόφασης του Δ.Σ. «Αντι-
κείμενο προγράμματος - Στόχος Προγράμματος» αντι-
καθίσταται ως εξής:

«Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση της 
απασχόλησης συνολικά διακοσίων τριάντα (260) ανέρ-
γων, ηλικίας 18-66 ετών και η ενίσχυση της οργανωτικής 
ικανότητας της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Ε.Σ.Ε.Ε. και των Οργανώσε-
ων μελών αυτών, του Σ.Ε.Β., του Σ.Ε.Τ.Ε. και των Πανελλη-
νίων Οργανώσεων μελών του Σ.Ε.Τ.Ε.. Συγκεκριμένα, θα 
απασχοληθούν εκατόν είκοσι (120) άτομα στη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. 
και στις Δευτεροβάθμιες και Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις -
μέλη αυτής, ενενήντα (90) άτομα στην Ε.Σ.Ε.Ε. και σε Ορ-
γανώσεις - μέλη αυτής καθώς και σαράντα πέντε (45) 
άτομα στο Σ.Ε.Τ.Ε. και στις Πανελλήνιες Οργανώσεις - 
μέλη του Σ.Ε.Τ.Ε. Όσον αφορά στις εκατόν (120) θέσεις 
που αφορούν στη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. και στις Δευτεροβάθμιες 
και Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις μέλη αυτής κατανέμο-
νται ως εξής:

Πέντε (5) θέσεις στη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. και από τρεις (3) θέσεις 
στις Δευτεροβάθμιες και δύο (2) θέσεις στις Πρωτοβάθ-
μιες Οργανώσεις αντίστοιχα, κατά σειρά προτεραιότητας 
μέχρι την κάλυψη και της τελευταίας θέσης.

Όσον αφορά στις πέντε (5) θέσεις που αφορούν στο 
ΣΕΒ δικαιούχοι φορείς είναι οι παρακάτω σύνδεσμοι:

1) Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς: Δύο 
(2) θέσεις

2) Σύνδεσμος Βιομηχανιών - Βιοτεχνιών Ροδόπης: Μία 
(1) θέση

3) Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής 
Ελλάδος: Μία (1) θέση

4) Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής 
Ελλάδας: Μία (1) θέση

Το άρθρο 2 της ανωτέρω απόφασης του Δ.Σ. «Αντι-
κείμενο προγράμματος - Στόχος Προγράμματος» αντι-
καθίσταται ως εξής:

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τον κλάδο ΛΑΕΚ 
και η μέγιστη συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό 
των 5.850.000 ευρώ (ΚΑΕ 2493) το οποίο κατανέμεται 
σε ετήσια βάση ως εξής;

- Για το έτος 2014: 750.000 ευρώ
- Για το έτος 2015:1.500.000 ευρώ
- Για το έτος 2016:1.500.000 ευρώ
- Για το έτος 2017: 750.000 ευρώ
- Για το έτος 2018: 275.000 ευρώ
- Για το έτος 2019: 300.000 ευρώ
- Για το έτος 2020: 325.000 ευρώ
- Για το έτος 2021: 225.000 ευρώ
- Για το έτος 2022: 225.000 ευρώ
2) Την υποβολή αιτήματος στο εποπτεύον Υπουργείο 

περί της τροποποίησης της αριθμ. 26051/989/27-6-2017 
απόφασης προέγκρισης του εποπτεύοντος Υπουργείου 
ως προς την επιβάρυνση των επόμενων ετών των πιστώ-
σεων του ΚΑΕ 2493 του προϋπολογισμού του ΛΑΕΚ και 
η οποία κατ’ έτος έχει ως εξής:

- Για το έτος 2019: 300.000 ευρώ. 
- Για το έτος 2020: 325.000 ευρώ. 
- Για το έτος 2021: 225.000 ευρώ.
- Για το έτος 2022: 225.000 ευρώ.
3) Την έγκριση της δέσμευσης και ανάληψης του πο-

σού των 275.000,00 ευρώ σε βάρος των πιστώσεων του 
ΚΑΕ 2493 του προϋπολογισμού του ΛΑΕΚ έτους 2018, 
της ανάληψης του ποσού των 300 χιλιάδων ευρώ σε βά-
ρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 2493 του προϋπολογισμού 
του ΛΑΕΚ έτους 2019, του ποσού των 325 χιλιάδων ευρώ 
του προϋπολογισμού του ΛΑΕΚ έτους 2020, του ποσού 
των 225 χιλιάδων ευρώ σε βάρος των πιστώσεων του 
ΚΑΕ 2493 του προϋπολογισμού του ΛΑΕΚ έτους 2021 
και του ποσού των 225 χιλιάδων ευρώ σε βάρος των 
πιστώσεων του ΚΑΕ 2493 του προϋπολογισμού του ΛΑΕΚ 
έτους 2022.

4) Τη χορήγηση εξουσιοδότησης στον Προϊστάμενο 
της Γενικής Δ/νσης Υποστήριξης για την υπογραφή της 
απόφασης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Αθήνα, 2 Μαρτίου 2018

Η Διοικήτρια 

Μ. ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ  
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*02009411603180008*

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι κής 
Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλο-
φορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131). 

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 αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία 
αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε 
με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος 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) προσαυξάνεται 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 Δημοσιευτέας Ύλης. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, 

με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπη-

ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι: 

www.et.gr/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων ή Τεύχη ή Διάθεση ΦΕΚ ή Πώληση ή Συν-

δρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας δίδονται πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). 

Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν 
τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημο-
σίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογρα-
φικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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