
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Συγκρότηση της Διακλαδικής Επιτροπής Κοινωνι-
κών Προβλημάτων (ΔΕΚΠ) των Ενόπλων Δυνάμε-
ων, καθορισμός των αρμοδιοτήτων της και κάθε 
άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας.

2 Τροποποίηση της αρ. 64321/Δ4/16-5-2008 κοι-
νής υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με την αρ. 111526/Δ4/10-9-2010 κοινή 
υπουργική απόφαση με θέμα «Λειτουργία κυλι-
κείων δημοσίων σχολείων».

3 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, κατά 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυ-
χτερινές ώρες, για το προσωπικό που υπηρετεί στο 
Γραφείο Περιφερειάρχη Κρήτης, για το έτος 2016.

4 Άδεια ίδρυσης και λειτουργείας ωδείου με την 
επωνυμία « ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ».

5 Τροποποίηση της αριθμ. 13686/19.04.2016 από-
φασης του Διοικητή 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας 
Μακεδονίας και Θράκης (ΦΕΚ 1224/Β/27-04-2016) 
περί: «Καθιέρωσης με αμοιβή απογευματινής, νυ-
κτερινής και εξαιρέσιμων ημερών υπερωριακής 
εργασίας του μόνιμου προσωπικού και του προ-
σωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου του 
Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) 
της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης».

  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ. 400/27/290917/Σ. 4224  (1)
 Συγκρότηση της Διακλαδικής Επιτροπής Κοινω-

νικών Προβλημάτων (ΔΕΚΠ) των Ενόπλων Δυ-

νάμεων, καθορισμός των αρμοδιοτήτων της και 

κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
α. Το άρθρο 5 παρ. 24 του Ν. 2292/ 1995 «Οργάνωση 

και λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση 
και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ Α' 35), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 71 παρ. 
47 του Ν. 3883/2010 «Υπηρεσιακή Εξέλιξη και Ιεραρχία 
των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας 
και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 167).

β. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ-
γανα» (ΦΕΚ Α' 98).

γ. Την υπ' αριθ. Φ.400/32/82424/Σ.343/ 27-05-2011 
Απόφαση Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Διοικητικά και 
άλλα ευεργετικά μέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού 
προσωπικού των ΕΔ που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και 
οξέα κοινωνικά προβλήματα» (ΦΕΚ Β' 1139), όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.

δ. Το άρθρο 1 παρ. 1 περ. γ της υπ' αριθ. Υ 24/06-10-2015 
απόφασης Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Δημήτριο 
Βίτσα» (ΦΕΚ Β' 2144).

ε. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Συγκροτούμε τη Διακλαδική Επιτροπή Κοινωνικών 

Προβλημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΔΕΚΠ), με θητεία 
έως την 30 Απριλίου 2017, αποτελούμενη από τους: 

α. Υποστράτηγο (ΔΒ) Παπαθεοδοσίου Ιωάννη του ΓΕ-
ΕΘΑ/ Ε’ ΚΛΑΔΟΣ ως Πρόεδρο.

β. Ταξίαρχο (ΜΧ) Ντόβα Χρήστο του ΓΕΕΘΑ/ Α6,
γ. Αρχιπλοίαρχο Κοντούλη Ιωάννη ΠΝ του ΓΕΕΘΑ/ Ε1,
δ. Ταξίαρχο (ΕΑ) Καραδήμα Γεώργιο του ΓΕΕΘΑ/ Δ2 και
ε. Πλοίαρχο (ΥΙ) Παπαευθυμίου Ιωάννη, Υποδιευθυντή 

του ΓΕΕΘΑ/ Γ6 (ΔΥΓ) ως μέλη.
στ. (1) Σμήναρχο (Δ) Σπύρου Ιωάννη του ΓΕΑ/ Β3,
(2) Αντισυνταγματάρχη (ΠΖ) Χριστόπουλο Χρήστο του 

ΓΕΣ/ ΔΜΠ,
(3) Αντιπλοίαρχο Γαβαλά Χαράλαμπο ΠΝ του ΓΕΝ/ Β3/ VI,
(4) Αντισυνταγματάρχη (ΣΙ) Καρακατσανίδη Παύλο του 

ΓΕΕΘΑ/ Β6 (ΔΣΙ),
(5) Ταγματάρχη (ΣΣΝΣ) Δημητρακόπουλο Γεώργιο του 

ΓΕΕΘΑ/ Β4 (ΔΣΣΝΣ) και
(6) Ταγματάρχη (ΣΔΓ) Χρίτη Δέσποινα του ΓΕΕΘΑ/ Β5 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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(ΔΣΔΓ) ως μέλη και εισηγητές επί προσφυγών στελεχών 
που ανήκουν στον οικείο Κλάδο ή Κοινό Σώμα των ΕΔ.

2. Με διαταγή του ΓΕΕΘΑ/ Β1 να καθοριστεί ως Γραμ-
ματέας της Επιτροπής ένας κατώτερος αξιωματικός και 
ο αντικαταστάτης αυτού.

Άρθρο 2
1. Η παραπάνω επιτροπή εξετάζει σε πρώτο και τελευ-

ταίο βαθμό προσφυγές στρατιωτικών, των οποίων τα 
αιτήματα για υπαγωγή σε μία εκ των κατηγοριών του άρ-
θρου 2 της υπ' αριθ. Φ.400/32/82424/Σ.343/27-05-2011 
απόφασης ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β' 1139), όπως αυτή τροποποι-
ήθηκε και ισχύει, απορρίφθηκαν από τα οικεία Γενικά 
Επιτελεία.

2. Η επιτροπή, για τη λήψη της απόφασης της, υπο-
χρεούται να λάβει υπόψη της τα κατά περίπτωση απα-
ραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσκομίζονται για 
κάθε υπόθεση ξεχωριστά από τον αντίστοιχο εισηγητή. 
Ειδικότερα, απαιτείται να προσκομίζουν αναλόγως της 
εξεταζόμενης υπόθεσης:

α. Γονείς Μονογονεϊκών Οικογενειών που ασκούν τη 
γονική μέριμνα ενός (1) τουλάχιστον ανήλικου τέκνου:

(1) Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστα-
σης, εκδοθέν εντός του τελευταίου διμήνου από την υπο-
βολή της προσφυγής του στρατιωτικού.

(2) Δικαστική Απόφαση, από την οποία προκύπτει η 
ανάθεση της γονικής μέριμνας.

β. Διαζευγμένοι γονείς που ασκούν την επιμέλεια ενός 
(1) τουλάχιστον ανήλικου τέκνου:

(1) Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστα-
σης, εκδοθέν εντός του τελευταίου διμήνου από την υπο-
βολή της προσφυγής του στρατιωτικού.

(2) Αμετάκλητη Δικαστική Απόφαση, από την οποία 
προκύπτει η ανάθεση της επιμέλειας.

γ. Γονείς Μονογονεϊκών Οικογενειών που ασκούν τη 
γονική μέριμνα ενός (1) τουλάχιστον τέκνου ΑΜΕΑ:

Όπως στην υποπαράγραφο 2 α του παρόντος άρθρου 
και επιπλέον τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 1 υποπαράγραφος β εδάφιο β της 
υπ' αριθ. Φ.400/32/82424/Σ.343/27-05-2011 απόφασης 
ΥΕΘΑ (Β' 1139), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει ή 
γνωμάτευση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής του 
Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του άρθρου 
6 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ Α΄115).

δ. Στρατιωτικοί που προστατεύουν ΑΜΕΑ (σύζυγο ή 
τέκνα):

Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, 
εκδοθέν εντός του τελευταίου διμήνου από την υπο-
βολή της προσφυγής του στρατιωτικού και επιπλέον 
τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 1 πα-
ράγραφος 1 υποπαράγραφος β εδάφιο β της υπ' αριθ. 
Φ.400/32/82424/Σ.343/27-05-2011 απόφασης ΥΕΘΑ 
(ΦΕΚ Β' 1139), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει ή 
γνωμάτευση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής του 
Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του άρθρου 
6 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ Α' 115).

ε. Συζευγμένοι Πολύτεκνοι ή με ένα τουλάχιστον ανή-
λικο τέκνο :

Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, 
εκδοθέν εντός του τελευταίου διμήνου από την υποβολή 
της προσφυγής του στρατιωτικού

στ. Στρατιωτικοί που υπόκεινται σε διαδικασία ιατρικά 
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής :

(1) Βεβαίωση της Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμε-
νης Αναπαραγωγής του άρθρου 16 του Ν. 3305/2005 
(ΦΕΚ Α' 17), όπου διεξάγεται η διαδικασία, στην οποία 
αναγράφεται ο αριθμός των προσπαθειών που έχουν 
πραγματοποιηθεί το ίδιο έτος, καθώς και η ημερομηνία 
έναρξης της φαρμακευτικής αγωγής της συγκεκριμένης 
προσπάθειας.

(2) Βεβαίωση της Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμε-
νης Αναπαραγωγής του άρθρου 16 του Ν. 3305/2005 
(ΦΕΚ Α' 17), όπου διεξάγεται η διαδικασία, στην οποία 
αναφέρεται η ημερομηνία της λήψης ωαρίων και της 
εμβρυομεταφοράς.

3. Κατά τα λοιπά, ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατά-
ξεις των άρθρων 13 έως και 15 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 
Α' 45), καθώς κι εκείνες των άρθρων 2 και 3 της υπ' αριθ. 
Φ.400/32/82424/Σ.343/27-05-2011 απόφασης ΥΕΘΑ 
(ΦΕΚ Β' 1139), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 3
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-

σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Αυγούστου 2016

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ

Ι

     Αριθμ. Φ2/1553/129578/Δ1 (2)
Τροποποίηση της αρ. 64321/Δ4/16-5-2008 κοι-

νής υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει με την αρ. 111526/Δ4/10-9-2010 κοινή 

υπουργική απόφαση με θέμα «Λειτουργία κυλι-

κείων δημοσίων σχολείων».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 1892/1990 (Φ.Ε.Κ. 101 τ.Α'/31-7-1990) «Για τον 

εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» 
άρθρο 113. παρ. 8.

2. Το Ν. 1894/1990 (Φ.Ε.Κ. 110 τ.Α'/27-8-1990) «Για την 
Ακαδημία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις».

3. Το Ν. 2327/1995 (Φ.Ε.Κ. 156 τ.Α'/31-7-1995) «Εθνικό 
Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας, παιδεί-
ας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατά-
ξεις» άρθρο 10, παρ. 8.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005(Α'98).
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5. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 τ. Α'/08.06.2006) «Κύρωση 
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, άρθρο 243.

6. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ.Α'/7-6-2010) Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

7. Το Π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ181/29-08-2014, τ.Α') με θέμα 
«Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

8. Το Π.δ. 73/23.09.2015 (ΦΕΚ 116/15 Α') περί διορι-
σμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

9. Την αρ. 36166/14.10.2015 Απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης, Ιωάννη Μπαλάφα (ΦΕΚ 2252 τ. Β'/19.10.2015).

10. Την αρ. 64321/Δ4/16-5-2008 κοινή υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 1003 τ.Β).

11. Την αρ. 111526/Δ4/10-9-2010 κοινή υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 1541 τ.Β).

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε τη με αρ. 64321/
Δ4/16-5-2008 κοινή υπουργική απόφαση όπως έχει τρο-
ποποιηθεί με την αρ. 111526/Δ4/10-9-2010 και ισχύει, 
ως εξής:

α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Η ανάθεση από τη Σχολική Επιτροπή της λειτουρ-

γίας και εκμετάλλευσης των κυλικείων των δημοσίων 
σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης γίνεται μόνον 
κατόπιν διαγωνισμού σε συνάρτηση με :

α) την τιμή της προσφοράς,
β) την προϋπηρεσία σε μίσθωση σχολικού κυλικείου,
γ) την πολυτεκνική ιδιότητα του ιδίου ή και προερχό-

μενου από πολυτεκνική οικογένεια,
δ) την μονογονεϊκή ιδιότητα,
ε) την πιστοποίηση του ΕΦΕΤ.
Η μοριοδότηση στις περιπτώσεις α, β, γ, δ, ε γίνεται 

ως εξής:
Ι. Κάθε προσφορά πολλαπλασιάζεται επί δύο.
II. Για κάθε χρόνο προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχο-

λικού κυλικείου υπολογίζεται ένα (01) μόριο. Το σύνολο 
των μορίων λόγω προϋπηρεσίας δεν μπορεί να υπερ-
βαίνει τα οκτώ (08).

III. Για την πολυτεκνική ιδιότητα υπολογίζονται μόρια 
ως ακολούθως:

• Πολύτεκνος υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου: 
πέντε (05) μόρια

• Υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου προερχόμενος 
από πολυτεκνική οικογένεια: τρία (03) μόρια

IV. Μονογονεϊκή ιδιότητα: τέσσερα (04) μόρια
V. Πιστοποιημένος από τον ΕΦΕΤ υποψήφιος εκμεταλ-

λευτής κυλικείου: επιπλέον ένα (01) μόριο.»
VI. Πιστοποιημένος είτε μέσω ΕΟΠΠΕΠ είτε μέσω εναλ-

λακτικών σχημάτων (ΕΣΥΔ): δύο (02) μόρια β) στην πα-
ράγραφο 2, σημείο α) απαλείφεται ο όρος «κοινοτικά».

γ) η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«α) Οι συμβάσεις ισχύουν για εννέα χρόνια, αρχίζουν 
την 1η Ιουλίου και λήγουν την 30η Ιουνίου του ενάτου 
έτους, χωρίς καμία περαιτέρω παράταση.

β) Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου έχει την υποχρέωση 
να αναλάβει υπηρεσία εντός 30 ημερών από την έναρξη 
του διδακτικού έτους. Σε διαφορετική περίπτωση λύεται 
η συνεργασία και η Σχολική Επιτροπή καταγγέλλει την 
σύμβαση.»

δ) στην παράγραφο 6 μετά το σημείο θ) προστίθενται 
σημεία:

ι) πιστοποιητικό δημόσιας αρχής από το οποίο να 
προκύπτει η ιδιότητα γονέα μονογονεϊκής οικογένειας,

ια) πιστοποιητικό του ΕΦΕΤ
και το σημείο ι) αναριθμείται σε ιβ). Στην παράγραφο 

μετά το σημείο ιβ) απαλείφονται οι όροι «κοινοτικών» 
και «κοινοτικά».

ε) στην παράγραφο 8 να απαλειφθεί από το πρώτο 
εδάφιο η φράση « ή της κοινότητας».

στ) η παράγραφος 20 αντικαθίσταται ως ακολού-
θως:

«Η παρουσία του εκμεταλλευτή στο κυλικείο τις ώρες 
λειτουργίας του είναι απαραίτητη. Δύναται να επικού-
ρείται από πρόσωπο, το οποίο θα πληροί τις σχετικές 
προϋποθέσεις εργασίας. Το πρόσωπο το οποίο θα συνε-
πικουρεί πρέπει απαραιτήτως να πληροί τις προϋποθέ-
σεις σύμφωνα με τα άρθρα 4 (παρ. 1, 2, 3 και 4), 7, 8 και 
9 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ: 26Α/9-2-2007), "Κύρωση του 
Κώδικα κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ."».

ζ) η παράγραφος 25 αντικαθίσταται ως εξής: «Τα μι-
σθώματα των σχολικών κυλικείων αποτελούν έσοδο της 
αρμόδιας Σχολικής Επιτροπής και εισπράττονται και δι-
ατίθενται κατά τις ισχύουσες οικείες διατάξεις».

η) η παράγραφος 26 καταργείται.
θ) στην παράγραφο 29 η φράση «μετά τη συμπλήρωση 

της εξαετίας» αντικαθίσταται από τη φράση «μετά τη 
συμπλήρωση των εννέα (09) ετών».

ι) η παράγραφος 35 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«οι συμβάσεις που έχουν καταρτιστεί ή έχουν πα-

ραταθεί και ισχύουν κατά το χρόνο δημοσίευσης της 
παρούσης απόφασης σύμφωνα με τη αρ. 64321/Δ4/
16-5-2008 κοινή υπουργική απόφαση όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει με την αρ. 111526/Δ4/10-9-2010, πα-
ραμένουν σε ισχύ».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Αυγούστου 2016

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εσωτερικών 
και Διοικητικής Παιδείας, Έρευνας
Ανασυγκρότησης και Θρησκευμάτων

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ
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     Αριθμ. 146776 (3)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, 

κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά 

τις νυχτερινές ώρες, για το προσωπικό που υπη-

ρετεί στο Γραφείο Περιφερειάρχη Κρήτης, για το 

έτος 2016.

   Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

   Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'), «Νέα Αρχι-

τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 20, 34 και 35 του
Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α'), «Διαχείριση των μη εξυπη-
ρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
επείγουσες διατάξεις ...», όπως ισχύουν

3. Τις διατάξεις του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α') «Μι-
σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων Δη-
μοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ., ... κ.λπ.», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 
26/Α').

5. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 149/2010 (ΦΕΚ 242/Α') 
«Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης».

6. Την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) «Παροχή 
οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαί-
ου Β' του Ν. 4354/2015 (176/Α')».

7. Την αριθμ. 5673/6-5-2016 (ΦΕΚ 1340/Β') (ΑΔΑ: ΩΩ-
ΙΖΟΡ1Θ-2ΑΖ), απόφαση του ασκούντα καθήκοντα Γε-
νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 
αναφορικά με την «Καθιέρωση ωραρίου εργασίας σε 
24ωρη βάση, καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες των υπαλλήλων σε διάφορες Υπηρεσίες της Πε-
ριφέρειας Κρήτης».

8. Το γεγονός ότι για το έτος 2016 απαιτείται να εργά-
ζονται υπερωριακά πέντε (5) υπάλληλοι που υπηρετούν 
στο Γραφείο Περιφερειάρχη Κρήτης, για κάλυψη έκτα-
κτων και επειγουσών αναγκών και κατά τις Κυριακές, 
και εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και κατά τις νυχτερινές 
ώρες των εργάσιμων, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών.

9. Το γεγονός ότι έχουν προβλεφθεί στον προϋπολο-
γισμό της Περιφέρειας Κρήτης οικονομικού έτους 2016, 
πιστώσεις ποσού 27.000,00 ευρώ, στον φορέα 072-00, 
στον ΚΑΕ 0512, για την πληρωμή αμοιβής υπερωριακής 
απασχόλησης κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέ-
ρες, ή κατά τις νυχτερινές ώρες, σύμφωνα με την αριθμ. 
71823/22-4-2016 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικού 
Περιφέρειας Κρήτης, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας 
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και τις 
νυχτερινές ώρες των εργάσιμων, Κυριακών και εξαιρέ-
σιμων ημερών, με αμοιβή, για πέντε (5) υπαλλήλους που 
υπηρετούν στο Γραφείο Περιφερειάρχη Κρήτης, για το 
οικονομικό έτος 2016 και για το χρονικό διάστημα από 
τη δημοσίευση της παρούσας έως και 31-12-2016.

Θα εκδοθεί απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπε-
ρωριακής εργασίας, στην οποία θα αναφέρονται ονομα-
στικά οι συμμετέχοντες υπάλληλοι, το αντικείμενο της 

απασχόλησης, το χρονικό διάστημα και οι ώρες απασχό-
λησης μηνιαίως για τον καθένα.

Οι ώρες νυχτερινής υπερωριακής εργασίας, καθώς και 
εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για 
κάθε υπάλληλο, ανά εξάμηνο, έχουν ως ακολούθως:

1. Νυχτερινή υπερωριακή εργασία, μέχρι 96 ώρες.
2. Εργασία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, μέχρι 

96 ώρες.
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

   Ηράκλειο, 4 Αυγούστου 2016 

Ο Περιφερειάρχης

 ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

Ι

     Αριθμ. 39016 (4)
Άδεια ίδρυσης και λειτουργείας ωδείου με την 

επωνυμία « ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ».

  Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α.Του άρθρου 94, παρ. 4, εδ. 28 και του άρθρου 95, 

παρ. 1 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
(ΦΕΚ 87/Α΄/2010).

β. Της παραγράφου 1ζ του άρθρου 58 και την παράγρα-
φο Ι του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010).

γ.Της υπ'αριθ. 75306/2-10-2014 απόφασης του Δημάρ-
χου Λαμιέων περί ορισμού Αντιδημάρχων -μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων.

δ. Του Ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφο-
ρούντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών 
μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 90/Α/1976) και του Β.δ/τος 
16/1966 «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμά-
των» (ΦΕΚ 7/Α/1966).

ε. Του άρθρου 10 παράγραφος 13 εδάφιο δ' του
Ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής προετοι-
μασίας και άλλες διατάξεις».

στ. Της υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/78036/2473/19.10.2004 υπουρ-
γικής απόφασης «Καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για 
στέγαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (ΦΕΚ 1595/Β/2004). 

ζ. Της υπ' αρ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/7.2.1994 απόφα-
σης (ΦΕΚ 123/Β/23.2.1994) «Καθορισμός παραβόλου για 
ίδρυση Ανωτέρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης 
και ιδιωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων».

η. Της υπ' αρ. ΥΠΠΟΤ/οικ.38573/1216/31.3.2011 κοι-
νής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 693/Β/2011) «Διεκπε-
ραίωση και απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας 
χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών 
μουσικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Ωδείων, Μουσι-
κών Σχολών ή Παραρτημάτων αυτών) μέσω των Ενιαίων 
Κέντρων Εξυπηρέτησης».

2 Την υπ'αριθ. 16776/30-3-2016 αίτηση του ΚΕΦΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΛΟΥΚΑ για την άδεια ίδρυσης και λει-
τουργίας «ΩΔΕΙΟΥ» με την επωνυμία «ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΩΔΕΙΟ 
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ΛΑΜΙΑΣ» στην οδό ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ και ΤΣΑΚΑΛΩΦ 6 -ΛΑ-
ΜΙΑ, με τα συνημμένα δικαιολογητικά.

3. Το από 7 Ιουλίου 2016 πρακτικό αυτοψίας της Επιτρο-
πής Ελέγχου Καταλληλότητας Κτιριακών Εγκαταστάσεων 
Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, αποφασίζουμε:

Α). Χορηγούμε στον ΚΕΦΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΛΟΥΚΑ 
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας « ΩΔΕΙΟΥ», το οποίο θα 
στεγαστεί σε κτίριο που βρίσκεται στην οδό ΠΑΠΑΚΥ-
ΡΙΑΖΗ και ΤΣΑΚΑΛΩΦ 6 - ΛΑΜΙΑ και θα έχει την επωνυ-
μία «ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ».

Β). Το Ωδείο θα λειτουργήσει τις εξής σχολές και τμή-
ματα:

1) Σχολή Ανώτερων Θεωρητικών και Σύνθεσης με 
τμήματα:

α. Ωδικής
β. Ενοργάνωσης πνευστών οργάνων,
γ. Αρμονίας
δ. Αντίστιξης
ε. Φυγής και
στ. Σύνθεσης
2) Σχολή Ενόργανης Μουσικής με τμήματα:
α. Πληκτών, 
β. Εγχόρδων,
γ. Πνευστών,
δ. Κρουστών οργάνων,
ε. Κλαβικύμβαλο (τσέπαλο)
στ. Άρπας και
ζ. Κλασικής κιθάρας
3) Σχολή Μονωδίας με τμήματα:
1. Μονωδίας και
2. Μελοδραματικής
4) Σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
5) Σχολή Σαξοφώνου
6) Σχολή Διεύθυνσης Ορχήστρας
7) Σχολή Διεύθυνσης Χορωδίας
3. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Λαμία, 15 Ιουλίου 2016 

 Η Αντιδήμαρχος

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΓΥΡΗ

Ι

     Αριθμ. 25449 (5)
Τροποποίηση της αριθμ. 13686/19.04.2016 από-
φασης του Διοικητή 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας 
Μακεδονίας και Θράκης (ΦΕΚ 1224/Β/27-04-2016) 
περί: «Καθιέρωσης με αμοιβή απογευματινής, νυ-
κτερινής και εξαιρέσιμων ημερών υπερωριακής 
εργασίας του μόνιμου προσωπικού και του προ-
σωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου του 
Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) 
της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης».

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 4ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3329/2005 Εθνικό Σύστημα Υγεί-

ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 81/Α/4-5-2005) 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει .

2. Την υπ’ αριθμ.Α2β/Γ.Π.οικ.27694/16-4-2015 (ΦΕΚ 
255/ΥΟΔΔ/17-4-2015) απόφαση του Υπουργού Υγείας 
περί διορισμού του Πλωμαρίτη Ευστράτιου ως Διοικητή 
της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 88 παρ. 1 του Ν. 2071/1992 
(ΦΕΚ 123/τ. Α'), όπως ισχύει.

4. Το Π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/τ.Α΄/22-11-2010) «Ανά-
ληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

5. Τις διατάξεις του Ν.4024/2011(ΦΕΚ 226/27-10-11/Α') 
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμο-
λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ-
μογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 
στρατηγικής 2012 - 2015», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 2 και 3 του Ν. 4238/2014 
(ΦΕΚ 38/τ.Α΄/17-2-2014) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο 
Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές 
διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/
28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και επο-
πτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 011/85/ΕΕ) - δημόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.4316/2014 (ΦΕΚ 
270/τ.Α΄/24-12-2014), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
34, παρ. 8 του Ν.4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α/4-12-2015).

9. Την υπ' αριθμ. Β1.α/οικ.95326/10-12-2015 απόφαση 
του Υπουργού Υγείας «Κατανομή πιστώσεων του Προ-
ϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Υπουργείου 
Υγείας σε επιμέρους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (ΚΑΕ)», 
η οποία αναρτήθηκε με ΑΔΑ: Ψ46Ε465ΦΥΟ-ΖΨΩ.

10. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 
176/τ. A' /16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετού-
μενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επεί-
γουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιο-
νομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

11. Την αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ. 99925/24.12.2015 (ΟΡΘΗ 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) με ΑΔΑ: 69ΚΚ465ΦΥΟ-6ΧΔ απόφαση του 
Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με την οποία προκαλείται 
συνολική δαπάνη ύψους ενός εκατομμυρίου τετρακοσί-
ων ενενήντα έξι χιλιάδων και εκατόν ογδόντα δύο ευρώ 
και σαράντα δύο λεπτών (1.496.182,42€) (ΚΑΕ 0261 και 
ΚΑΕ 0263) για αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής και 
εξαιρέσιμων ημερών εργασίας τετρακοσίων πενήντα 
χιλιάδων (450.000) ωρών, για περίπου πεντακόσιους 
δύο (502) μονίμους υπαλλήλους και υπαλλήλους με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διαφόρων κλάδων 
και ειδικοτήτων των Δομών του Πρωτοβάθμιου Εθνικού 
Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) της 4ης Υγειονομικής Περιφέ-
ρειας Μακεδονίας και Θράκης για χρονικό διάστημα από
1-1-2016 έως και 31-12-2016 (ΦΕΚ 2931/Β/31-12-2015 
και διόρθωση σφάλματος στο αρίθμ. ΦΕΚ 761/Β/
22-3-2016).

12. Την αρίθμ. 13686/19.04.2016 απόφαση του Δι-
οικητή 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και 
Θράκης (ΦΕΚ 1224/Β/27-04-2016) περί: «Καθιέρωσης 
με αμοιβή απογευματινής, νυκτερινής και εξαιρέσιμων 
ημερών υπερωριακής εργασίας του μόνιμου προσωπι-
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κού και του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας 
(Π.Ε.Δ.Υ.) της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης».

13. Την αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.49393/1-7-2016 με ΑΔΑ: 
6ΘΔ6465ΦΥΟ-ΤΦ3 απόφαση του Υπουργείου Υγείας 
(ΦΕΚ 2130/Β/11-7-2016) με την οποία τροποποιεί την 
αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.99925/24.12.2015 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗ-
ΨΗ) με ΑΔΑ: 69ΚΚ465ΦΥΟ-6ΧΔ απόφαση του ως προς τη 
συνολική δαπάνη για τη 4η Υ.Πε., διαμορφώνοντας την 
στο ύψος του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων πενήντα 
πέντε χιλιάδων και διακοσίων ευρώ (1.455.200,00€) (ΚΑΕ 
0261 και ΚΑΕ 0263) για περίπου πεντακόσιους δύο (502) 
μονίμους υπαλλήλους, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ.13686/19.04.2016 από-
φαση του Διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας 
Μακεδονίας και Θράκης (ΦΕΚ 1224/Β/27-04-2016) ως 
προς τη συνολική δαπάνη για τη 4η Υ.Πε. Μακεδονίας 

και Θράκης διαμορφώνοντας την στο ύψος του ενός 
εκατομμυρίου τετρακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων και 
διακοσίων ευρώ (1.455.200,00€) (ΚΑΕ 0261 και ΚΑΕ 0263) 
για περίπου πεντακόσιους δύο (502) μονίμους υπαλλή-
λους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων των Δομών 
του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) της 
4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης 
για χρονικό διάστημα από 1-1-2016 έως και 31-12-2016 
(ΦΕΚ 2931/Β/31-12-2015 και διόρθωση σφάλματος στο 
αρίθμ. ΦΕΚ 761/Β/22-3-2016).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Θεσσαλονίκη, 2 Αυγούστου 2016

Ο Διοικητής

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ  
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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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