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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση συστατικής πράξης Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου
Τήλου του Νομού Δωδεκανήσου με την επωνυμία
«1ος Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Νήσου
Τήλου», ως προς την ετήσια τακτική επιχορήγη−
ση του Δήμου και τη διοίκησή του. ...............................
Τροποποίηση, διόρθωση, Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας Δήμου Πατρέων. .................................................
Καθιέρωση υπερωριακής, νυκτερινής, Κυριακών και
εξαιρέσιμων ημερών εργασίας έως 31/12/2014, για
το μόνιμο και αποσπασμένο προσωπικό της Πε−
ριφέρειας Δυτικής Ελλάδας .................................................
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι−
κού Λειτουργού στην ΜΟΝΟΞΥΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ. ............................................................................................
Θέσπιση παγίων επιδομάτων καθαριότητας για το
έτος 2014...............................................................................................
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 41493/565
(1)
Τροποποίηση συστατικής πράξης Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου
Τήλου του Νομού Δωδεκανήσου με την επωνυμία
«1ος Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Νήσου Τή−
λου», ως προς την ετήσια τακτική επιχορήγηση του
Δήμου και τη διοίκησή του.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. Ι του Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87τ.Α΄/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ. 143/2010 (ΦΕΚ 236 Α΄/27−12−2010) «Οργανι−
σμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του
Ν. 4147/2013 (ΦΕΚ 98/τ. Α΄/26−04−2013).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87τ.Α΄/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης− Πρόγραμμα Καλ−
λικράτης».

5. Τις διατάξεις των άρθρων 235 και 240 του Ν. 3463/
2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ
114/Α΄/2006).
6. Τη με αρ. πρωτ.οικ. 4569/27−1−2011 εγκύκλιο με αριθ−
μό 11 του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. «Θέματα συγχωνεύσεων και προ−
σωπικού Ν.Π.Δ.Δ. και επιχειρήσεων των δήμων».
7. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 27871/18−5−2007 εγκύκλιο με
αριθμό 33 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
8. Την αριθμ. 1475/25−2−2009 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου περί σύστα−
σης Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου στο Δήμο
Τήλου Ν. Δωδεκανήσου με την επωνυμία «1ος Δημοτι−
κός Βρεφονηπιακός Σταθμός Νήσου Τήλου», (ΦΕΚ 505/
Β΄/3−5−1999).
9. Τη σε ορθή επανάληψη αριθ. 53/2013 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Τήλου περί Τροποποίησης Συ−
στατικής Πράξης Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «1ος Δημο−
τικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Νήσου Τήλου», αποφα−
σίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1475/25−2−2009 (ΦΕΚ
505/Β΄/3−05−1999) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πε−
ριφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η οποία αποτελεί την συστα−
τική πράξη του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «1ος Δημοτικός
Βρεφονηπιακός Σταθμός Νήσου Τήλου» ως εξής:
Άρθρο 3. παράγραφος α΄:
«Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Τήλου στον Io Δη−
μοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό Νήσου Τήλου καθορίζεται
στο ποσό των 20.000.00 €».
Άρθρο 6:
Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από Διοικητικό Συμβού−
λιο, το οποίο αποτελείται από πέντε (5) μέλη, ως εξής:
α) Τον Δήμαρχο,
β) Δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων
ο ένας (1) ορίζεται από τη μειοψηφία του δημοτικού
συμβουλίου και
γ) δύο (2) δημότες του Δήμου Τήλου.
Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη στον
προϋπολογισμό του Δήμου Τήλου για το οικονομικό
έτος 2014 και έχει εγγραφεί πίστωση στον ΚΑ 00−6712,
ύψους 20.000,00 €.
Για τα επόμενα έτη προκαλείται δαπάνη 20.000,00
€ και θα προβλέπεται στους αντίστοιχους προϋπολο−
γισμούς.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 24 Δεκεμβρίου 2013
Η Γενική Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Δ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
F
Αριθμ. 154323/14726
(2)
Τροποποίηση, διόρθωση, Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας Δήμου Πατρέων.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ –
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙ−
ΚΡΑΤΗΣ» (ΦΕΚ 87Α΄) και ιδίως των άρθρων 97 και 280.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ
232/τ. Α΄/27.12.2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007 και
των Π.Δ. των 22/1990 και 50/2001, όπως ισχύουν, καθώς
και την ισχύουσα νομοθεσία «περί αρμοδιοτήτων των
Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄).
5. Την αριθμ. 15650/1253/2011 (ΦΕΚ 480/τ. Β΄/29−3−2011)
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου «περί μετα−
βίβασης αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδότησης
υπογραφής στον Γενικό Διευθυντή και τους Προϊστα−
μένους των Υπηρεσιών – με εντολή Γενικού Γραμματέα».
7. Την αριθμ. 115934/20631/12−12−2012 (ΦΕΚ 3492/Β΄/
31−12−2012) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της
Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. με την οποία εγκρίνεται η αριθ. 376/2012
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέ−
ων, περί ψήφισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρε−
σίας του Δήμου.
8. Την αριθμ. 617/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Πατρέων, περί τροποποίησης, συ−
μπλήρωσης, διόρθωσης του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας του Δήμου.
9. Την αριθμ. 14 (θέμα 2ο)/04−12−2013 απόφαση−γνωμο−
δότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ο.Τ.Α. Ν. Αχαΐας,
με την οποία γνωμοδοτεί υπέρ της τροποποίησης του
ΟΕΥ του Δήμου Πατρέων, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την αριθμ. 617/2013 απόφαση του Δημο−
τικού Συμβουλίου Πατρέων, περί τροποποίησης, συ−
μπλήρωσης, διόρθωσης του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας του Δήμου, όπως παρακάτω:
1. Καταργείται η Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας βάσει
του άρθρου 81 του Ν. 4172/2013, όπως περιγράφεται στα
άρθρα 1 και 11 του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών
του Δήμου Πατρέων (ΦΕΚ Β΄ 3492/31−12−2012).
2. Καταργείται η λειτουργία Γραφείων Δημοτικής
Αστυνομίας, που προβλέπονται στις Δημοτικές Ενότη−
τες Ρίου και Βραχναιΐκων όπως αναφέρονται τα άρθρα
28 και 31 του ΟΕΥ.
3. Απαλείφονται οι σχετικές ειδικότητες, όπως περι−
γράφονται στο άρθρο 35 και 39 του ΟΕΥ.

4. Καταργείται η ειδικότητα των Σχολικών Φυλάκων
βάσει του Ν. 4172/2013 και απαλείφονται οι σχετικές
αρμοδιότητες που περιγράφονται στο άρθρο 25, καθώς
και στο άρθρο 37.
5. Τροποποιείται το άρθρο 26 που αναφέρεται στις αρ−
μοδιότητες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Προσόδων και
Δημοτικής Περιουσίας και δημιουργείται Τμήμα Ελέγχου
Κοινόχρηστων Χώρων με τις κάτωθι αρμοδιότητες:
− Ελέγχει την τήρηση των όρων στάθμευσης σε θέσεις
μονίμων κατοίκων στο σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευ−
σης σύμφωνα με τις κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου
και βεβαιώνει τις σχετικές παραβάσεις.
− Ελέγχει την εν γένει λειτουργία του Συστήματος
Ελεγχόμενης Στάθμευσης και προβαίνει σε εισηγήσεις
προς την δημοτική αρχή για την βελτίωση των όρων
λειτουργίας του μέτρου.
− Κατανέμει τους τομείς ελέγχου και αστυνόμευσης
του προσωπικού σε καθημερινή βάση σε βάρδιες.
− Καταγράφει τα προβλήματα που σχετίζονται με την
οριζόντια και κάθετη σήμανση και ενημερώνει τις αρ−
μόδιες τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου.
− Τηρεί Βιβλίο Συμβάντων στο οποίο καταγράφονται
περιστατικά και συνθήκες που επηρεάζουν τον έλεγχο
του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης από τους
υπαλλήλους του τμήματος.
− Επικοινωνεί και βρίσκεται σε συνεργασία με τα
αρμόδια τμήματα της Ελληνικής Αστυνομίας και της
Τροχαίας για τα θέματα, προβλήματα και παραβάσεις
του Κ.Ο.Κ. που σχετίζονται με την εύρυθμη λειτουργία
του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης.
− Συνεργάζεται με τις αρμόδιες για την πιστοποίηση
και τη διανομή καρτών υπηρεσίες του Δήμου και τις
ενημερώνει για τυχόν προβλήματα.
− Δέχεται και διεκπεραιώνει τις γραπτές ενστάσεις
του κοινού για θέματα παραβάσεων στάθμευσης που
βεβαιώνονται από τους υπαλλήλους του Τμήματος.
− Συγκεντρώνει και διαβιβάζει όλες τις κλήσεις που
βεβαιώνει στο αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Προσό−
δων και Δημοτικής Περιουσίας για την περαιτέρω επε−
ξεργασίας τους.
− Διενεργεί ελέγχους σε καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος, περίπτερα και επιχειρήσεις και οικοδο−
μές για την κατάληψη κοινοχρήστων χώρων, την άδεια
των οποίων για την κατάληψη εκδίδει ο δήμος και συ−
ντάσσει τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου.
− Συγκεντρώνει και διαβιβάζει όλες τις σχετικές εκ−
θέσεις κατάληψης κοινόχρηστων χώρων στο αρμόδιο
τμήμα της Διεύθυνσης Προσόδων & Δημοτικής Περιου−
σίας και σε τυχόν άλλες αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
− Ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται
στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδει η δη−
μοτική αρχή για τη χρήση των αλσών και των κήπων,
των πλατειών, των παιδικών χαρών και των υπόλοιπων
κοινοχρήστων χώρων.
− Ελέγχει την τήρηση των όρων που αφορούν στην
υπαίθρια διαφήμιση καθώς και τον έλεγχο της τήρησης
ειδικότερων προδιαγραφών κατασκευής και προϋποθέ−
σεων τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων, που τυχόν
έχουν τεθεί με τοπικές κανονιστικές αποφάσεις από τη
δημοτική αρχή.
− Έχει εν γένει την ευθύνη της εφαρμογής των ισχυ−
ουσών διατάξεων για την υπαίθρια διαφήμιση και
επιμελείται την εφαρμογή του νόμου 2946/2001 περί
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υπαίθριας διαφήμισης, απαντά στις αντιρρήσεις των
διαφημιζόμενων πολιτών, ενημερώνει τους παραβάτες
προς συμμόρφωση και σε περίπτωση μη συμμόρφωσής
του προκαλεί Απόφαση Δημάρχου για την αποξήλωση
των παράνομων διαφημιστικών επιγραφών.
− Συγκεντρώνει και, σε συντρέχουσα περίπτωση, διαβι−
βάζει τις σχετικές εκθέσεις περί υπαίθριας διαφήμισης
σε τυχόν άλλες αρμόδιες υπηρεσίες υπουργείων.
− Συγκεντρώνει τα στοιχεία των εκθέσεων ελέγχων
υπαίθριας διαφήμισης, τηρεί αρχείο των ελέγχων και
των αποτελεσμάτων τους και παρέχει στατιστικά στοι−
χεία.
− Ελέγχει την τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρη−
στους και υπαίθριους χώρους της εδαφικής περιφέρειας
του Δήμου και γενικότερα την τήρηση των κανόνων που
προβλέπονται από τις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις
που εκδίδει η δημοτική αρχή για την αναβάθμιση των
πόλεων και των οικισμών.
− Επιμελείται τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων
που αφορούν τα εγκαταλελειμμένα οχήματα και συνερ−
γάζεται με τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες για την
απομάκρυνσή τους.
− Επιμελείται της τήρησης του γενικού αρχείου αλλη−
λογραφίας του Τμήματος.
6. Το νέο «Τμήμα Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων» θα
στελεχωθεί από τους ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους
του Δήμου.
7. Η ισχύς της παρούσας τροποποίησης του Οργανι−
σμού Εσωτερικών Υπηρεσιών αρχίζει από την δημοσί−
ευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
8. Από την τροποποίηση του παρόντος Οργανισμού
Εσωτερικών Υπηρεσιών δεν συνιστώνται νέες θέσεις
προσωπικού, επομένως δεν έχουν εφαρμογή οι διατά−
ξεις του Ν. 3584/2007 άρθρο 10 παράγραφος 3, κατά
το οποίο για την σύσταση κάθε νέας οργανικής θέσης
θα πρέπει ο μέσος όρος των τακτικών εσόδων των δύο
τελευταίων ετών να είναι διπλάσιος του ποσού στο
οποίο ανέρχεται η ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού
του καταληκτικού κλιμακίου των προτεινομένων νέων
θέσεων πολλαπλασιαζόμενης της δαπάνης αυτής επί
δύο.
9. Προϊστάμενος του Τμήματος Ελέγχου Κοινοχρή−
στων Χώρων επιλέγεται από υπαλλήλους μονίμους και
ΙΔΑΧ των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ όλων των κατηγοριών.
Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ούτε του προϋ−
πολογισμού του Δήμου.
Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η αριθ. 115934/20631/
12−12−2012 (ΦΕΚ 3492/Β΄/31−12−2012) απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 23 Δεκεμβρίου 2013
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια
Εσωτερικής Λειτουργίας
ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ
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Αριθμ. οικ. 348730/6787
(3)
Καθιέρωση υπερωριακής, νυκτερινής, Κυριακών και εξαι−
ρέσιμων ημερών εργασίας έως 31/12/2014, για το μό−
νιμο και αποσπασμένο προσωπικό της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 159, 186 και 282 παρ.
1α του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7−6−2010) «Νέα Αρχι−
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/2010 (ΦΕΚ 225/τ. Α΄/
27−12−2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελ−
λάδας».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ
297/τ. Α΄/23−12−2003).
4. Tις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011.
5. Τις διατάξεις των άρθρων 29 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ
26/τ. Α΄/9−2−2007), 15 του Ν. 2592/1998 (ΦΕΚ 57/τ. Α΄/
18−3−1998), 25 παρ. 7 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180/τ. Α΄/
09−09−1999) και 6 και 17 παρ. 1 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ
40/τ. Α΄/15−3−2010).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 1 του Ν. 3986/2011
(ΦΕΚ 152/τ. Α΄/1−7−2011).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 2 του Ν. 3613/2007
(ΦΕΚ 263/τ. Α΄/23−11−2007).
8. Την υπ’ αριθμ. οικ. 2/92237/0022/21−1−2013 κοινή από−
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του
Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 25/τ. ΥΟΔΔ/24−1−13).
9. Την αριθμ. 51670/19−12−2001 εγκύκλιο του Υπουργού
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης «Καθιέρωση λειτουργίας των υπηρεσιών τε−
χνικού εξοπλισμού των Ν.Α. της χώρας σε 24ωρη βάση».
10. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2538/1997
(ΦΕΚ 242/τ.Α΄/1−12−1997) και του άρθρου 27 παρ. 1 του
Ν. 3698/2008 (ΦΕΚ 198/τ. Α΄/2−10−2008).
11. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3103/2003 (ΦΕΚ
237/τ. Α΄/2003) και τις διατάξεις του N. 3728/2008 (ΦΕΚ
258/τ. Α΄/18−12−2008).
12. Την αριθμ. 3951/εγκ. 3/20−9−2006 εγκύκλιο του
Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με την οποία ζητά τη
διενέργεια ελέγχων από τα αρμόδια όργανα της υγει−
ονομικής υπηρεσίας στα καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος κατά την ημέρα αλλά και κατά τις νυ−
χτερινές ώρες.
13. Την Α1β/8577/83 (ΦΕΚ 526/τ. Β΄/1983) υγειονομική
διάταξη του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας περί κα−
θιέρωσης υγειονομικών ελέγχων.
14. Την αριθμ. ΔΟΝΣ/17554/23−9−1987 κοινή απόφαση
των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Μετα−
φορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 531/τ. Β΄/30−9−1987).
15. Το γεγονός ότι το Γραφείο Περιφερειάρχη, λει−
τουργεί σε 12ωρη βάση όλες τις ημέρες του έτους,
Κυριακές, εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες στη διάθεση
και εξυπηρέτηση του πολίτη.
16. Τις υπηρεσιακές ανάγκες των Γραφείων Αντιπε−
ριφερειαρχών και του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων
Σχέσεων για την εξυπηρέτηση των πολιτών και τη δι−
οργάνωση εκδηλώσεων εθνικών εορτών κ.τ.λ.
17. Τις ειδικές έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που
παρουσιάζονται (χιονοπτώσεις, πλημμύρες, πυρκαγιές,
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σεισμοί) για την αντιμετώπιση των οποίων απασχο−
λούνται οι υπάλληλοι των Δ/νσεων Τεχνικών Εργων
(Έδρας και Περιφερειακών Ενοτήτων), της Αυτοτελούς
Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας και των Τμημάτων
αυτής καθώς και των Γραφείων ΠΑΜ−ΠΣΕΑ, πέραν του
ωραρίου σε 24ωρη βάση και με εργασία σε νυκτερινές
ώρες, ημέρες αργίας και Κυριακές.
18. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Γεν. Διεύθυνσης Εσω−
τερικής Λειτουργίας για την εφαρμογή των διατάξεων
του προγράμματος Καλλικράτης, την αρχειοθέτηση των
εγγράφων και την τακτοποίηση του αρχείου, την ηλε−
κτρονική καταχώριση του προσωπικού Μητρώου των
υπαλλήλων και την εφαρμογή του προγράμματος Διαύ−
γεια, την συντήρηση και αναβάθμιση των πληροφορια−
κών συστημάτων, τη σύνταξη Απολογισμού−Ισολογισμού
έτους 2013, κλείσιμο βιβλίων Ταμειακής Διαχείρισης,
τακτοποίηση τραπεζικού υπολοίπου, συγκέντρωση στοι−
χείων για την απογραφή, την συγκέντρωση και έλεγχο
χρηματικών ενταλμάτων για τα οικονομικά έτη 2007−
2013, την παρακολούθηση της ροής της εργασίας όλων
των Υπηρεσιών της Περιφέρειας και τη σύνταξη σχε−
τικών εκθέσεων.
19. Τις ανάγκες της Γεν. Διεύθυνσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού για τη διαχείριση των συγχρημα−
τοδοτούμενων προγραμμάτων (ΕΣΠΑ), την κατάρτιση
του επιχειρησιακού προγράμματος και του ετήσιου
προγράμματος δράσης, την έγκριση μελετών περιβαλ−
λοντικών επιπτώσεων και την διαχείριση μελετών και
έργων που εντάσσονται και συγχρηματοδοτούνται από
κοινοτικά προγράμματα.
20. Τις ανάγκες της Γεν. Διεύθυνσης Περιφερειακής
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής για τη διενέρ−
γεια ελέγχων, τη διαχείριση των κοινοτικών προγραμ−
μάτων και την καταβολή οικονομικών ενισχύσεων στους
αγρότες, την επιθεώρηση και έλεγχο κτηνιατρικών
εγκαταστάσεων.
21. Τις ανάγκες της Γεν. Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας
και Κοινωνικής Μέριμνας για ελέγχους υγειονομικού
ενδιαφέροντος σε καταστήματα, πλοία, ξενοδοχεία,
δειγματοληψίες νερών, αδειοδότηση και έλεγχος φαρ−
μακείων, ιδιωτικών κλινικών και ιατρείων, την εφαρμογή
προγραμμάτων για την κοινωνική προστασία και τις
ευπαθείς ομάδες.
22. Τις ανάγκες της Γεν. Διεύθυνσης Ανάπτυξης για
την κατάρτιση προγραμμάτων τουριστικής ανάπτυξης
και προβολής, για τη συμμετοχή και την υλοποίηση
δράσεων, προγραμμάτων και πρωτοβουλιών προώθησης
της απασχόλησης, για τον έλεγχο των καταστημάτων
εστίασης και ψυχαγωγίας και των πρατηρίων υγρών
καυσίμων, τη χορήγηση αδειών βιοτεχνιών, βιομηχανιών
και επαγγελματικών εργαστηρίων.
23. Τις ανάγκες της Γεν. Διεύθυνσης Μεταφορών και
Επικοινωνιών για τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχεί−
ων, την αρχειοθέτηση εγγράφων, την ταξινόμηση αδειών
κυκλοφορίας και αδειών οδήγησης, τη συντήρηση μηχα−
νημάτων και τη λειτουργία της Κινητής Μονάδας Ελέγ−
χου Καυσαερίων και την έκδοση ειδικών καρτών στα
φορτηγά οχήματα στο χώρο του λιμανιού της Πάτρας.
24. Τις ανάγκες της εύρυθμης λειτουργίας του Υπη−
ρεσιακού Συμβουλίου μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Συμβουλίου Επι−
λογής Προϊσταμένων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων),
της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης Υπαλλήλων της

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Πειθαρχικού Συμ−
βουλίου υπαλλήλων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
25. Το γεγονός ότι έχει προβλεφθεί στον προϋπολογι−
σμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ποσό 611.600,00
ευρώ (ΚΑΕ 0511 και 0512) (Βεβαίωση Διεύθυνσης Οικονο−
μικού Π.Δ.Ε. αριθ. 333221/8533/16−12−2013), για την κάλυψη
ισόποσης δαπάνης, αποφασίζουμε:
Α. Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας
με αμοιβή για 620 υπαλλήλους της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας (Έδρας και Περιφερειακών Ενοτήτων) και μέχρι
είκοσι (20) ώρες κατά μήνα για απογευματινή εργασία
εργασίμων ημερών. Στον ανωτέρω αριθμό υπαλλήλων
δεν υπάγονται οι υπάλληλοι των κατωτέρω στοιχείων
Β και E.
Β. Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας
με αμοιβή για 150 υπαλλήλους των κατωτέρω Υπηρεσι−
ών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας: Αυτοτελής Δ/νση
Πολιτικής Προστασίας, Τμήματα Πολιτικής Προστασίας
Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Δ/νσεις Δημόσι−
ας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Αιτωλοακαρνα−
νίας, Αχαΐας και Ηλείας, Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
των Δ/νσων Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας,
Αχαΐας και Ηλείας, Δ/νση Τεχνικών Έργων και Δ/νση
Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε Αχαΐας και μέχρι εί−
κοσι (20) ώρες κατά μήνα για απογευματινή εργασία
εργασίμων ημερών και μέχρι δεκαέξι (16) ώρες κατά
μήνα για εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες και μέχρι
δεκαέξι (16) ώρες κατά μήνα για εργασία κατά τις Κυ−
ριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες.
Γ. Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας
με αμοιβή για 40 υπαλλήλους των Γραφείων Αντιπεριφε−
ρειαρχών, του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων,
του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσεων
Ανάπτυξης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας
και για σύνολο είκοσι (20) ωρών απογευματινής εργασί−
ας κατά μήνα (συμπεριλαμβανομένων και μέχρι δεκαέξι
(16) ωρών κατά μήνα για εργασία κατά τις νυχτερινές
ώρες και μέχρι δεκαέξι (16) ωρών κατά μήνα για εργασία
κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες).
Δ. Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασί−
ας με αμοιβή για 50 υπαλλήλους της Διεύθυνσης Κτη−
νιατρικής και των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας
και μέχρι είκοσι (20) ώρες κατά μήνα για απογευματινή
εργασία εργασίμων ημερών και μέχρι δεκαέξι (16) ώρες
κατά μήνα για εργασία κατά τις Κυριακές και τις εξαι−
ρέσιμες ημέρες.
Ε. Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας
με αμοιβή για 15 υπαλλήλους του Γραφείου Περιφερει−
άρχη Δυτικής Ελλάδας για σύνολο τριάντα (30) ωρών
(συμπεριλαμβανομένων μέχρι επτά (7) ωρών κατά μήνα
για εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες και μέχρι οκτώ
(8) ωρών κατά μήνα για εργασία κατά τις Κυριακές και
τις εξαιρέσιμες ημέρες).
ΣΤ. Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας
με αμοιβή για τους υπαλλήλους της Περιφέρειας Δυτι−
κής Ελλάδας που είναι μέλη, εισηγητές και γραμματείς
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, του Κοινού Πειθαρχικού
Συμβουλίου Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων
Νήσων, του Σ.Ε.Π και της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγη−
σης Υπαλλήλων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και
των αναπληρωτών αυτών.
Η ονομαστική κατανομή και η κατανομή κατά είδος
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εργασίας (απογευματινής, νυκτερινής, εξαιρέσιμων και
Κυριακών) των ανωτέρω ωρών θα γίνει με νεότερη από−
φασή μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 30 Δεκεμβρίου 2013
Ο Περιφερειάρχης
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ
F

Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Α/Α

2
3
4
5

Με την αριθ. 3806/20−12−2013 απόφαση του Αντιπε−
ριφερειάρχη Τρικάλων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του Ν.Α 4018/1959 (Α΄
247) του άρθρου 1 παρ. 4 του Π.Δ. 23/1992 (Α΄ 6) τπθ Π.Δ.
93/1993 (Α΄ 39) και του άρθρου 1 του Ν. 2026/1992 (Α΄ 43),
χορηγείται στη ΜΟΝΟΞΥΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ,
κάτοικο Τρικάλων άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοι−
νωνικού Λειτουργού, για να παρέχει τις υπηρεσίες της
στα πλαίσια οργανωμένων κοινωνικών υπηρεσιών του
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

7

6

8

ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρθρ. 37 ν. 2072/92.
2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλι−
κράτης».
3. Το αρθρ. 12 παρ. 4 Ν. 2672/98 «Οικονομικοί πόροι
της Ν.Α. και λοιπές διατάξεις», που ορίζει ότι «Οι Ν.Α. με
απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου τους δύνανται
να θεσπίζουν πάγια επιδόματα καθαριότητας για την
αντιμετώπιση αντίστοιχων δαπανών των Υπηρεσιών που
υπάγονται σε αυτές».
4. Τις διατάξεις του αρθρ. 33 Ν. 4024/2011, περί κατάρ−
γησης κενών οργανικών θέσεων.
5. Το αρ. 2/80482/0026/20−12−2012 έγγραφο Γ.Λ.Κ.
6. Την ανάγκη καθιέρωσης πάγιου κατ’ αποκοπήν
χορηγήματος καθαριότητας για την αντιμετώπιση του
καθαρισμού των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ζακύνθου, Π.Ε. Λευ−
κάδας και Π.Ε. Κεφαλληνίας − Ιθάκης, κατά το έτος 2014
ομόφωνα αποφασίζει:
Την θέσπιση παγίων επιδομάτων καθαριότητας για
το έτος 2014 ως εξής:
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Α/Α

1
2
3

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ
ΠΟΣΟ
(ΑΝΑ ΜΗΝΑ)
300,00
350,00
350,00
1.000,00

200,00
200,00
300,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
1.700,00

Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ – ΙΘΑΚΗΣ
Α/Α

1

Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ
F
Αριθμ. απόφ. 233−24/21−12−2013
(5)
Θέσπιση παγίων επιδομάτων καθαριότητας για το
έτος 2014.

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ
ΠΟΣΟ
(ΑΝΑ ΜΗΝΑ)

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Ν.ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ /ΔΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΜΗΝΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ

1

(4)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού στην ΜΟΝΟΞΥΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ του ΓΕ−
ΩΡΓΙΟΥ.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

2

3

4
5
6
7
8
9
10

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ
ΠΟΣΟ
(ΑΝΑ ΜΗΝΑ)

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ (ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ
ΚΕΔΔΥ ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥ 30 ΚΑΙ
ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ)
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ
ΚΤΕΟ (ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ)
ΜΗΝΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ

300,00
300,00

600,00

300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
200,00
200,00
3.100,00 €

Τα επιδόματα θα καταλογίζονται σε βάρος του Ειδι−
κού Φορέα 073 (Διοίκηση) και ΚΑΕ 1232 (Κατ’ αποκοπήν
χορήγημα για καθαριότητα).
Οι αντίστοιχες πιστώσεις έχουν προβλεφθεί στον
εγκριθέντα από το Π.Σ. προϋπολογισμό έτους 2014.
Δικαιούχοι του κάθε επιδόματος θα είναι οι Προϊ−
στάμενοι των Υπηρεσιών που αφορούν τα παραπάνω
επιδόματα.
Σε περίπτωση πρόσληψης προσωπικού, που θα ανα−
λάβει μία ή περισσότερες από τις παραπάνω Υπηρεσίες,
τα αντίστοιχα επιδόματα θα διακόπτονται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κέρκυρα, 21 Δεκεμβρίου 2013
Ο Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΛΙΩΤΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02000461501140008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

