E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Signature Not
Verified
Digitally signed by
VARVARA ZACHARAKI
Date: 2017.04.27 11:26:34
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

13347

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
26 Απριλίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ

Αρ. Φύλλου 1423

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1

Τροποποίηση της υπ’ αριθμό 69137/ΕΥΘΥ
628/22-06-2015 (ΦΕΚ 1451 Β/10-07-2015) υπουργικής απόφασης για την «Αναδιάρθρωση της
Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης του
άρθρου 15 παρ. 4 του ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 3851/ΕΥΣ 524/29.1.2008 (ΦΕΚ
Β/333/29.2.2008) κοινής υπουργικής απόφασης,
όπως ισχύει».

Αριθμ. 44207/ΕΥΘΥ 315
(1)
Τροποποίηση της υπ' αριθμό 69137/ΕΥΘΥ
628/22-06-2015 (ΦΕΚ 1451 Β/10-07-2015)
υπουργικής απόφασης για την «Αναδιάρθρωση
της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης
του άρθρου 15 παρ. 4 του ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 3851/ΕΥΣ 524/29.1.2008
(ΦΕΚ Β/333/29.2.2008) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει».

2

Απονομή Ηθικής Αμοιβής σε Μ.Υ. του ΥΠΕΘΑ/
ΓΕΣ.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

3

Απονομή Ηθικής Αμοιβής σε Μ.Υ. του ΥΠΕΘΑ/
ΓΕΣ.

4

Απονομή Ηθικής Αμοιβής σε Μ.Υ. του ΥΠΕΘΑ/
ΓΕΣ.

5

Απονομή Ηθικής Αμοιβής σε Μ.Υ. του ΥΠΕΘΑ/
ΓΕΣ.

6

Απονομή Ηθικής Αμοιβής σε Μ.Υ. του ΥΠΕΘΑ/
ΓΕΣ.

7

Απονομή Ηθικής Αμοιβής σε Μ.Υ. του ΥΠΕΘΑ/
ΓΕΣ.

8

Έγκριση α) υπερωριακής εργασίας με αμοιβή
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά
τις νυχτερινές ώρες προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας και β) υπερωριακής εργασίας πέραν του κανονικού ωραρίου
προσωπικού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), για το Α΄ εξάμηνο του 2017.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005).
2. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/4-11-2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
3. Το π.δ. 125 (ΦΕΚ 210/Β΄/5-11-2016) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Τον ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α΄/3-12-2007) «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
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5. Τον ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α΄/23-12-2014) «Α) Για
τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης
Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο,
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις»
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου
2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο,
το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας
και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1083/2006.
7. Την υπ' αριθμό 69137/ΕΥΘΥ 628/22-06-2015
(ΦΕΚ 1451 Β΄/10-07-2015) υπουργικής απόφασης για
την «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής
Υποστήριξης του άρθρου 15 παρ. 4 του ν. 4314/2014
και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 3851/ΕΥΣ 524/29.1.2008
(ΦΕΚ Β΄ 7333/29.2.2008) κοινής υπουργικής απόφασης,
όπως ισχύει».
8. Την υπ' αριθμό Υ197/16-11-2016 (ΦΕΚ 3722/Β΄/
17-11-2016) απόφαση του Πρωθυπουργού για Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας
και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση.
9. Την από 20-03-2017 εισήγηση - ενημερωτικό σημείωμα του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων
και ΕΣΠΑ για την έγκριση και υπογραφή της υπουργικής
απόφασης από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης.
10. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
πρόσθετη δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό.
11. Τις ανάγκες της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 69137/ΕΥΘΥ 628/
22-06-2015 Υπουργικής απόφασης αναδιάρθρωσης της
Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης (ΦΕΚ Β΄ 1451),
ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Η παρ. 1 του άρθρου 4 της υπ' αριθμ. 69137/ΕΥΘΥ
628/22-06-2015 υπουργικής απόφασης αναδιάρθρωσης
της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης τροποποιείται ως ακολούθως:
«Το προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης ανέρχεται σε τριάντα τρία (33) άτομα, τα οποία
κατά κατηγορία είναι:
Α. Κατηγορία Πανεπιστημιακής/ Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ/ΤΕ), τριάντα ένα (31) άτομα.
Β. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), δύο
(2) άτομα.»

Τεύχος Β’ 1423/26.04.2017

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα,12 Απριλίου 2017
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
I

Αριθμ. Φ. 473/62/1073810/Σ.1159

Απονομή Ηθικής Αμοιβής σε Μ.Υ. του ΥΠΕΘΑ/
ΓΕΣ.
Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του ν. 3528/2007
(ΦΕΚ 26/09.02.2007, τ. Α΄).
β. Την Φ. 470/43/134186/Σ.709/03 Map 15/ΑΣΔΥΣ/
ΔΜΠ/4
γ. Τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου
Πολιτικού Προσωπικού ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ (Αριθμ. Πρακτικού
3/14.02.17).
δ. Τη με Αρ. Πρωτ.: 247372 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Διορισμός Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ 469/
ΥΟΟΔ/06-09-2016).
ε. Τη Φ.900/102/247412/Σ.560 «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στην Ειδική Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ 2983/τ. Β΄/
16-09-2016), αποφασίζουμε:
Απονέμουμε την ηθική αμοιβή του «ΕΠΑΙΝΟΥ», στους
Μ.Υ. Κωνσταντινίδη Θεόδωρο του Πολυχρόνη (AM:
15318), κλάδου ΔΕ Τεχνικού/Μηχανολογίας/Τεχνίτης
Σιδηροβιομηχανίας Μηχανοτεχνίτης/Σιδηρουργός, με
βαθμό Α΄, και Παπαγεωργίου Κωνσταντίνο του Μιχαήλ
(AM: 22134), κλάδου ΔΕ Τεχνικού/Μηχανολογίας/Τεχνίτης Σιδηροβιομηχανίας Μηχανοτεχνίτης Οχημάτων
Πλην Οχημάτων Μάχης, με βαθμό Β΄, της δυνάμεως του
301 ΕΒ, διότι κατασκεύασαν βάση δοκιμών κινητήρων
HUMMER προσαρμόζοντάς την στην υπάρχουσα βάση
δοκιμών κινητήρων Μ113 του Εργοστασίου τους, εξασφαλίζοντας σημαντικότατο οικονομικό όφελος για την
Υπηρεσία την παρούσα δημοσιονομική συγκυρία, αναδεικνύοντας την τεχνογνωσία, την τεχνική αυτάρκεια
και επάρκειά τους, όπως και τις μεγάλες δυνατότητες
των στρατιωτικών εργοστασίων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Απριλίου 2017

Άρθρο 2
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ' αριθμ.
69137/ΕΥΘΥ 628/22-06-2015 υπουργική απόφαση.

(2)

Η Ειδική Γραμματέας
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑ
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Τεύχος Β’ 1423/26.04.2017

Αριθμ. Φ. 473/71/1073878/Σ.1175
(3)
Απονομή Ηθικής Αμοιβής σε Μ.Υ. του ΥΠΕΘΑ/
ΓΕΣ.
Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του ν. 3528/2007
(ΦΕΚ 26/09.02.2007, τ. Α΄).
β. Την Φ. 000/15/466124/Σ.218/23 Φεβ 17/ΓΕΣ/
ΔΑΣΠ(Δ2)/1°.
γ. Τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου
Πολιτικού Προσωπικού ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ (Αριθμ. Πρακτικού
7/29.03.2017).
δ. Τη με Αρ.Πρωτ.:247372 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Διορισμός Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ 469/
ΥΟΟΔ/06-09-16).
ε. Τη Φ.900/102/247412/Σ.560 «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στην Ειδική Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ 2983/τ. Β΄/
16-09-2016), αποφασίζουμε:
1. Απονέμουμε την ηθική αμοιβή του «ΕΠΑΙΝΟΥ», στις
Μ.Υ. Λιονάκη Αγάθη του Κων/νου (AM: 8044), κλάδου ΠΕ
Διοικητικού-Οικονομικού, με βαθμό Α΄, Πόθου Άννα του
Ηλία (AM: 21771), κλάδου ΠΕ Μηχανικών/Τοπογράφου
Μηχανικού, με βαθμό Α΄ και Πουλή Σουλτάνα του Δημητρίου (AM: 22274), κλάδου ΠΕ Πληροφορικής/Επιστήμης
των Υπολογιστών, με βαθμό Α΄, της δυνάμεως της ΓΥΣ,
διότι συμμετείχαν στη σύνταξη και στην παρουσίαση της
απολογιστικής έκθεσης, από την εφαρμογή στο ΥΠΕΘΑ
του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (ΚΠΑ) στην 7η Συνάντηση Χρηστών ΚΠΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην
Μπρατισλάβα, συμμετέχοντας ενεργά ως εμπλεκόμενο
προσωπικό της ΓΥΣ, η οποία επελέγη από το Υπουργείο
Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την εκπροσώπηση της
χώρας στην παραπάνω συνάντηση, γεγονός το οποίο
αποτελεί σημαντική διάκριση, ενισχύοντας την εξωστρέφεια του ΕΣ και γενικότερα των Ενόπλων Δυνάμεων και
αναδεικνύοντας παράλληλα την πρωτοπορία τους στην
εφαρμογή διοίκησης ολικής ποιότητας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Απριλίου 2017
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β. Την Φ. 470/64/135066/Σ.1386/12 Απρ 16/ΑΣΔΥΣ/
ΔΜΠ/4.
γ. Τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου
Πολιτικού Προσωπικού ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ (Αριθμ. Πρακτικού
3/14.02.2017).
δ. Τη με Αρ. Πρωτ. 247372 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Διορισμός Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ 469/
ΥΟΟΔ/06-09-2016).
ε. Τη Φ.900/102/247412/Σ.560 «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στην Ειδική Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ 2983/τ. Β΄/
16-09-2016), αποφασίζουμε:
1. Απονέμουμε την ηθική αμοιβή του «ΕΠΑΙΝΟΥ»,
στους Μ.Υ. Κωνσταντινίδη Θεόδωρο του Πολυχρόνη
(AM: 15318), κλάδου ΔΕ Τεχνικού/ Μηχανολογίας/Τεχνίτης Σιδηροβιομηχανίας Μηχανοτεχνίτης/Σιδηρουργός, με βαθμό Α΄, Καναβέτα Νικόλαο του Γεωργίου (AM:
15390), κλάδου ΔΕ Τεχνικού/Μηχανολογίας/Τεχνίτης Σιδηροβιομηχανίας Μηχανοτεχνίτης Οχημάτων Μάχης,
με βαθμό Α΄ και Παπαγεωργίου Κωνσταντίνο του Μιχαήλ (AM: 22134), κλάδου ΔΕ Τεχνικού/Μηχανολογίας/
Τεχνίτης Σιδηροβιομηχανίας Μηχανοτεχνίτης Οχημάτων
Πλην Οχημάτων Μάχης, με βαθμό Β΄, της δυνάμεως του
301 ΕΒ, διότι κατόρθωσαν να ενεργοποιήσουν το δοκιμαστήριο κινητήρων του Εργοστασίου τους, το οποίο
λόγω βλαβών και δυσλειτουργιών ήταν ανενεργό πέραν της πενταετίας, προβαίνοντας σε πλήθος εργασιών,
εξασφαλίζοντας σημαντικότατο οικονομικό όφελος για
την Υπηρεσία την παρούσα δημοσιονομική συγκυρία,
αναδεικνύοντας την τεχνογνωσία, την τεχνική αυτάρκεια
και επάρκεια τους, όπως και τις μεγάλες δυνατότητες των
στρατιωτικών εργοστασίων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Μαρτίου 2017
Η Ειδική Γραμματέας
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑ
I

Αριθμ. Φ. 473/64/1073816/Σ.1161
(5)
Απονομή Ηθικής Αμοιβής σε Μ.Υ. του ΥΠΕΘΑ/
ΓΕΣ.
Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Η Ειδική Γραμματέας
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑ
I

Αριθμ. Φ. 473/67/1073826/Σ.1164
(4)
Απονομή Ηθικής Αμοιβής σε Μ.Υ. του ΥΠΕΘΑ/
ΓΕΣ.
Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του ν. 3528/2007
(ΦΕΚ 26/09.02.2007, τ. Α΄).

Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του ν. 3528/2007
(ΦΕΚ 26/09.02.2007, τ. Α΄).
β. Την Φ. 473/1/22763/Σ.794/31 Mαρ 15/9 Μ/Π
ΤΑΞΠΖ/1°ΕΓ.
γ. Τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου
Πολιτικού Προσωπικού ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ (Αριθμ. Πρακτικού
3/14.02.2017).
δ. Τη με Αρ. Πρωτ. 247372 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Διορισμός Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ 469/
ΥΟΟΔ/06-09-2016).
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ε. Τη Φ.900/102/247412/Σ.560 «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στην Ειδική Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ 2983/τ. Β΄/
16-09-2016), αποφασίζουμε:
1. Απονέμουμε την ηθική αμοιβή του «ΕΠΑΙΝΟΥ», στον
Μ.Υ. Ακριτίδη Δημήτριο του Χαραλάμπους (AM: 22829),
κλάδου ΔΕ Τεχνικού/Μηχανολογίας/ Συγκολλητής Μετάλλων, με βαθμό Γ' της δυνάμεως του 9ουΤΥΠ, διότι
την 12η Mαρ 2015 κινούμενος στο δρόμο ΠτολεμαϊδαςΑμυνταίου κατά την ώρα μετάβασής του στην εργασία
του (06:50), μόλις αντιλήφθηκε τροχαίο ατύχημα με συνέπεια το θάνατο δύο ατόμων, σταμάτησε το όχημα του,
ειδοποίησε τις αρμόδιες αρχές και μέχρι την άφιξή τους
απεγκλώβισε και διέσωσε τον οδηγό ενός εκ των εμπλεκομένων αυτοκινήτων ενώ ελλόχευε ο κίνδυνος έκρηξης
λόγω διαρροής καυσίμων και λιπαντικών, δείχνοντας
υψηλό αίσθημα ευθύνης και προβάλλοντας την εικόνα
του προσωπικού των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Απριλίου 2017
Η Ειδική Γραμματέας
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑ
I

Αριθμ. Φ. 473/70/1073877/Σ.1174
(6)
Απονομή Ηθικής Αμοιβής σε Μ.Υ. του ΥΠΕΘΑ/
ΓΕΣ.
Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του ν. 3528/2007
(ΦΕΚ 26/09.02.2007, τ. Α΄).
β. Την Φ. 447/1/639/Σ.127/13 Φεβ 17/ΤΕΝΞ/1°Γρ.
γ. Τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου
Πολιτικού Προσωπικού ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ (Αριθμ. Πρακτικού
4/28.02.2017).
δ. Τη με Αρ. Πρωτ.:247372 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Διορισμός Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ 469/
ΥΟΟΔ/06-09-2016).
ε. Τη Φ.900/102/247412/Σ.560 «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στην Ειδική Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ 2983/τ. Β΄/
16-09-2016), αποφασίζουμε:
1. Απονέμουμε την ηθική αμοιβή του «ΕΠΑΙΝΟΥ»,
στους Μ.Υ. Ακρίβο Θεοδόσιο του Ευθυμίου (AM: 21565),
κλάδου ΔΕ Τεχνικού/ Ναρκαλιευτών, με βαθμό Β΄ και
Κακάνη Γρηγόριο του Νικολάου (AM: 21567), κλάδου
ΔΕ Τεχνικού/ Ναρκαλιευτών, με βαθμό Β΄, της δυνάμεως
του ΤΕΝΞ, διότι συμμετείχαν στην εξουδετέρωση και καταστροφή βόμβας 500lb του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου η
οποία βρέθηκε από ιδιώτη σε χωματουργικές εργασίες
στην περιοχή Κορδελιού Θεσσαλονίκης, εργαζόμενοι με
μεθοδικότητα και υψηλό αίσθημα ευθύνης και καθήκο-
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ντος, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επιτυχή εξουδετέρωση και καταστροφή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Απριλίου 2017
Η Ειδική Γραμματέας
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑ
I

Αριθμ. Φ. 473/69/1073830/Σ.1166

(7)

Απονομή Ηθικής Αμοιβής σε Μ.Υ. του ΥΠΕΘΑ/
ΓΕΣ.
Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του ν. 3528/2007
(ΦΕΚ 26/09.02.2007, τ. Α΄).
β. Την Φ. 470/169/140850/Σ.4989/30 Δεκ 15/ΑΣΔΥΣ/
ΔΜΠ/4.
γ. Τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου
Πολιτικού Προσωπικού ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ (Αριθμ. Πρακτικού
3/14.02.2017).
δ. Τη με Αρ. Πρωτ. 247372 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Διορισμός Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ 469/
ΥΟΟΔ/06-09-2016).
ε. Τη Φ.900/102/247412/Σ.560 «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στην Ειδική Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ 2983/τ. Β΄/
16-09-2016), αποφασίζουμε:
Απονέμουμε την ηθική αμοιβή του «ΕΠΑΙΝΟΥ», στους
Μ.Υ. Σαλάτα Χρήστο του Αλεξάνδρου (ΑΜ:14275), κλάδου ΔΕ Τεχνικού/ Ηλεκτρονικής/Τεχνίτης Τηλεπικοινωνίας-Ηλεκτρονικών, με βαθμό Α΄, και Μακρίδη Ηλία του
Θωμά (ΑΜ:15458), κλάδου ΤΕ Μηχανικών/Ηλεκτρονικής,
με βαθμό Α΄, της δυνάμεως του 307 ΤΣΥΑΥ, διότι προέβησαν με απόλυτη επιτυχία στην επισκευή συσκευής
ελέγχου του οργάνου πτήσεως ελέγχου υψομέτρου
(Radar Altimeter Tester), των Ε/Π UH-1H και ΑΗ-64Α, αυξάνοντας τις επιχειρησιακές δυνατότητες των συγκεκριμένων Ε/Π, εξασφαλίζοντας σημαντικότατο οικονομικό
όφελος για την Υπηρεσία την παρούσα δημοσιονομική
συγκυρία, συμβάλλοντας στην απεξάρτηση του ΕΣ από
εταιρίες και επισκευαστικούς οίκους του εξωτερικού,
αναδεικνύοντας την τεχνογνωσία, την τεχνική αυτάρκεια
και επάρκεια τους, όπως και τις μεγάλες δυνατότητες των
στρατιωτικών εργοστασίων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Απριλίου 2017
Η Ειδική Γραμματέας
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑ
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Αριθμ. Φ. 473/63/1073812/Σ.1160
(8)
Απονομή Ηθικής Αμοιβής σε Μ.Υ. του ΥΠΕΘΑ/
ΓΕΣ.
Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του ν. 3528/2007
(ΦΕΚ 26/09.02.2007, τ. Α΄).
β. Την Φ. 900/14/180561/Σ.987/18 Mαρ 15/ΓΕΕΘΑ/
Β΄ΚΛ/Β1
γ. Τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου
Πολιτικού Προσωπικού ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ (Αριθμ. Πρακτικού
4/28.02.2017).
δ. Τη με Αρ. Πρωτ. 247372 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Διορισμός Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ 469/
ΥΟΟΔ/06-09-2016).
ε. Τη Φ.900/102/247412/Σ.560 «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στην Ειδική Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ 2983/τ. Β΄/
16-09-2016), αποφασίζουμε:
1. Απονέμουμε την ηθική αμοιβή του «ΕΠΑΙΝΟΥ», στον
Υπάλληλο με ΣΕΙΔ Αορίστου Χρόνου Αποστολάκο Απόστολο του Αντωνίου (AM: 9556), κλάδου ΠΕ Μηχανικών/
Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, με βαθμό Α΄
της δυνάμεως του ΓΕΕΘΑ/ΔΙΔΥΠ/ΤΜ, διότι ως μέλος της
ομάδας επιτελών της Γ4/ΓΕΕΘΑ συνέβαλε στην υλοποίηση του έργου «Ένταξη του Bunker «Κουτσόχερο» στην
ΣΤ΄ φάση του ΕΣΕΕΘΑ» αποδεικνύοντας την επαγγελματική του κατάρτιση, αναπτύσσοντας πρωτοβουλίες και
επιδεικνύοντας υψηλό αίσθημα ευθύνης στην υλοποίηση του προαναφερόμενου έργου, καθώς λαμβάνοντας
υπόψη τις παραδοχές που αφορούσαν σε συγκεκριμένη
όδευση του καλωδίου οπτικών ινών το σχεδίασε επιχειρησιακά με άριστο τρόπο εντός του προβλεπόμενου
χρονικού διαστήματος με συνέπεια το έργο να αποτελεί
το βασικότερο επικοινωνιακό κόμβο ζωτικής σημασίας
για το ΑΤΑ, καθώς διασφαλίζει την εναλλαγή και επιβίωση των επικοινωνιών εξοικονομώντας την παρούσα δύσκολη δημοσιονομική συγκυρία σε βάθος χρόνου ποσό
ύψους 700.000€ το οποίο θα έπρεπε να καταβληθεί ως
μίσθωμα για τηλεπικοινωνιακά κυκλώματα σε ιδιωτικές
εταιρίες, θέτοντας παράλληλα τις βάσεις για κάλυψη μελλοντικών επικοινωνιακών αναγκών του ΑΤΑ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Απριλίου 2017
Η Ειδική Γραμματέας
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑ
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Αριθμ. 1123
(9)
Έγκριση α) υπερωριακής εργασίας με αμοιβή
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά
τις νυχτερινές ώρες προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας και β) υπερωριακής εργασίας πέραν του κανονικού ωραρίου
προσωπικού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), για το Α΄ εξάμηνο του 2017.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 62/86 οργανισμός ΕΑΑ (ΦΕΚ 21/Α΄/1986)
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Το ν. 4310/2014.
3. Το ν. 4386/2016.
4. Το ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης
και Εποπτείας-Δημόσιας Λογιστικής και άλλες διατάξεις
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
5. Το ν. 4354/2015.
6. Την 2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. με
θέμα «Παροχή στοιχείων για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφ. Β του ν. 4354/2015 «Μισθολογικές ρυθμίσεις
των υπαλλήλων του Δημοσίου.
7. Την 33888/Β2/1.3.2017 (ΑΔΑ: ΩΕΠΞ4653ΠΣ-ΞΞΗ)
απόφαση Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά με έγκριση προϋπολογισμού του Εθνικού
Αστεροσκοπείου Αθηνών οικ. έτους 2017.
8. Την 7855/Β2/19.01.2016 (ΑΔΑ: 7ΨΘΤ4653ΠΣ-ΝΨ7)
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Έγκριση προϋπολογισμού του Εθνικού
Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) οικ. έτους 2016».
9. Την 10518/20.9.2013 απόφαση ΓΓΕΤ (ΦΕΚ 2416/
τ.Β΄/27.9.2013) σχετικά με καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας του ΕΑΑ.
10. Την 220611/23.12.2016 απόφαση του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με την οποία ο
Εμμανουήλ Πλειώνης διορίστηκε Διευθυντής του Ε.Α.Α.
και Πρόεδρος Δ.Σ./ΕΑΑ(Φ.Ε.Κ. 719/29.12.2016/ΥΟΔΔ).
11. Τα 244/8.2.2017 και 423/20.2.2017 έγγραφα του
Διευθυντή του ΓΙ/ΕΑΑ.
12. Το 239/7.2.2017 έγγραφο του Διευθυντή του ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε: α) την υπερωριακή εργασία με αμοιβή
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις
νυχτερινές ώρες προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής
εβδομαδιαίας εργασίας και β) την υπερωριακή εργασία
πέραν του κανονικού ωραρίου προσωπικού του Εθνικού
Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), για το Α΄ εξάμηνο του
2017, ως εξής.
Α. Για υπερωριακή εργασία με αμοιβή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες
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προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας
εργασίας, ΚΑΕ 0263:
1. Δέκα (10) μόνιμοι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ ΕΤΕ για
2.880 ώρες και κόστος 13.483,36€.
2. Δύο (2) μόνιμοι υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Μηχανικών για 104 ώρες και κόστος 862,96€.
3. Ένας (1) μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Εργοδηγών για 280 ώρες και κόστος 1.075,92€.
4. Ένας μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ για 64 ώρες και κόστος 447,36€.
5. Δύο (2) υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ ΕΤΕ ΙΔΑΧ για 736
ώρες και κόστος 3.418,16€.
Συνολικής δαπάνης: 19.287,76€.
Β. Για υπερωριακή εργασία πέραν του κανονικού ωραρίου ΚΑΕ:0261:
1. Εννέα (9) μόνιμοι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ ΕΤΕ για
1.020 ώρες και κόστος 5.838,00€.
2. Ένας (1) μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού για 120 ώρες και κόστος 598,80€.
3. Δύο (2) υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ ΕΤΕ ΙΔΑΧ για 240
ώρες και κόστος 1.417,20€.
4. Ένας (1) μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Εργοδηγών για 120 ώρες και κόστος 650,40€.
Συνολικής δαπάνης: 8.504,40€.
Οι υπηρεσιακές ανάγκες που επιβάλλουν την υπερωριακή εργασία του προσωπικού αφορούν: α. την
παρακολούθηση της λειτουργίας των σεισμολογικών
οργάνων και της σεισμικής δραστηριότητας, στον ευρύτερο Ελλαδικό χώρο, β. παρατηρήσεις ατμοσφαιρικού
περιβάλλοντος και πιο συγκεκριμένα:
α) Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο (Γ.Ι), του Εθνικού
Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ε.Α.Α.), σύμφωνα με το
νόμο 1349/25.4.1983 και την υπουργική απόφαση
10500/30.9.1998, λειτουργεί σε καθεστώς 24/7 επί 365
ημέρες το χρόνο, με αντίστοιχες βάρδιες προσωπικού,
που η λειτουργία τους στηρίζεται στην Υπουργική απόφαση 10518/20.9.2013. Με τον τρόπο αυτό είναι σε θέση
να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες με έγκυρη και
έγκαιρη πληροφόρηση τόσο προς στην Πολιτεία όσο και
στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
Με την προαναφερθείσα απόφαση (10518/20.9.2013),
πραγματοποιείται καθιέρωση εναλλακτικού συστήματος
εργασίας σε 24ωρη βάση κατά εξαίρεση της εφαρμογής
της πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας καθόσον αυτό
επιβάλλεται λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.
Οι λόγοι της ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας του
Γεωδυναμικό Ινστιτούτου περιγράφονται στη συνέχεια
της παρούσης. Συγκεκριμένα:
Από την ίδρυσή του το Γ.Ι. είναι επιφορτισμένο με την
παρακολούθηση, καταγραφή και αξιολόγηση της ημερήσιας σεισμικής δραστηριότητας του ελληνικού χώρου.
Επί πλέον, από τον Σεπτέμβριο του 2010, το Γ.Ι. ορίσθηκε
με τον νόμο 3879/21.9.2010, ως Εθνικό Κέντρο Έγκαιρης Προειδοποίησης για Τσουνάμι (Ε.Κ.Ε.Π.Τ.), επίσης
24ώρου βάσεως, χωρίς να του διατεθούν επιπλέον πόροι
και προσωπικό. Το γεγονός αυτό, όπως είναι φυσικό, αύξησε κατά πολύ τις υποχρεώσεις του Γ.Ι, η ικανοποίηση
των οποίων απαιτεί ενίσχυση της βάρδιας με υπολογι-
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στική ικανότητα και υποδομή, κυρίως δε με πρόσθετη
απασχόληση του υπάρχοντος, ήδη ολιγάριθμου, προσωπικού. Επιπλέον, η αναβάθμιση του Γ.Ι. ως Κέντρου
Τσουνάμι υπό την αιγίδα της UNESCO, το υποχρεώνει να
απασχολεί και κατά τη διάρκεια της νυκτερινής βάρδιας
δύο τουλάχιστον άτομα.
Για τη στελέχωση της 24ωρης λειτουργίας του Γ.Ι. για
το Α΄ εξάμηνο του 2017, απασχολούνται δέκα τέσσερεις
(14) εργαζόμενοι, συγκεκριμένα δέκα τρεις (13) ΠΕ και
ένας Ηλεκτρονικός ΤΕ. Από αυτούς, για το Α΄ εξάμηνο
του έτους 2017 είναι διαθέσιμοι μόνο εννέα (9) αφού
απουσιάζουν τέσσερεις (4) εξαιτίας αναρρωτικών αδειών, αδειών κύησης, κ.λπ.
Ο μικρός διαθέσιμος αριθμός υπαλλήλων καθιστά
πολύ δύσκολη την απρόσκοπτη λειτουργία του Γ.Ι, αφού
οι περισσότεροι από τους διαθέσιμους επιστήμονες πρέπει να απασχολούνται (εργάζονται) κατά τη διάρκεια του
πρωινού οκταώρου, επειδή:
• Πρέπει να ολοκληρώνεται το γρηγορότερο δυνατόν
η καθημερινή ανάλυση (επεξεργασία και υπολογισμός
της ημερήσιας σεισμικότητας), ώστε να ενημερώνονται
η Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας και ο ΟΑΣΠ για την εξέλιξη
της καθημερινής σεισμικότητας
• Πραγματοποιείται ανάλυση και επεξεργασία επιπλέον
σεισμολογικών παραμέτρων, όπως οι μηχανισμοί γένεσης των σεισμών, επεξεργασία δεδομένων επιταχυνσιογράφων, παρακολούθηση ενόργανων δικτύων
• Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του Εθνικού Κέντρου
Προειδοποίησης για Τσουνάμι) πρέπει, σε επικοινωνία
με ανάλογους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, να πραγματοποιείται μια σειρά δραστηριοτήτων τις πρωινές ώρες
(communication tests).
• Το Γ.Ι. είναι ιδρυτικό μέλος της πανευρωπαϊκής υποδομής EPOS-ERIC (European Plate Observing System European Research Infrastructure Consortium) και στα
πλαίσια αυτά έχει γίνει υπεύθυνο (κόμβος EIDA) για τη
συλλογή και διανομή σε σχεδόν πραγματικό χρόνο δεδομένων από την Ελλάδα, την Κύπρο, το Μαυροβούνιο.
Εάν στα παραπάνω προστεθεί και η περιστασιακή
απουσία των επιστημόνων σε Ελληνικά και διεθνή Συνέδρια, αποστολές για εγκατάσταση, έλεγχο και ρύθμιση
των όργανον των διαφόρων σεισμολογικών δικτύων, είναι φανερό ότι γίνεται δυσμενέστερη, η σωστή λειτουργία της 24ώρου βάρδιας του Ινστιτούτου αφού ο αριθμός
των υπαλλήλων είναι ούτως ή άλλως ανεπαρκής, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο το βαθμό ετοιμότητας που οφείλει
να έχει το Ινστιτούτο, κυρίως σε περίπτωση μεγάλου η/
και καταστρεπτικού σεισμού.
Τα παραπάνω, καθιστούν προφανή την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού για την κάλυψη
των αναγκών σε καθεστώς 24/7.
β) Οι Μετεωρολογικές Παρατηρήσεις είναι απαραίτητες για την συνεχή ενημέρωση και συνέχεια του ιστορικού κλιματικού αρχείου του ΕΑΑ (από το 1863), το
οποίο είναι το αρχαιότερο και πληρέστερο της χώρας
αλλά και μια ευρύτερης περιοχής της ΝΑ Ευρώπης όπου
τα ιστορικά κλιματικά στοιχεία σπανίζουν. Ο ιστορικός
σταθμός του ΕΑΑ ανήκει στο Δίκτυο Σταθμών του WMO
(World Meteorological Organization). Οι μετεωρολογικές
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και ατμοσφαιρικές παρατηρήσεις πραγματοποιούνται
'αδιάλειπτα' από το ίδιο σημείο της Αθήνας τουλάχιστον
τα τελευταία 150 χρόνια, αποτελώντας μοναδική πηγή
πληροφορίας για την κλιματική αλλαγή και την ποιότητα
της ατμόσφαιρας στην περιοχή μας.
- Οι Μετεωρολογικές Παρατηρήσεις εκτελούνται διεθνώς κατά τις εξής ώρες : 08:00 - 08:20 -11:20 - 14:00
- 14:20 καθημερινά. Περιλαμβάνουν παρατήρηση και
καταγραφή μετεωρολογικών φαινομένων και δεδομένων καθώς και αποκωδικοποίηση, επεξεργασία, πιστοποίηση, επαλήθευση και ασφαλή διατήρηση όλων
των Μετεωρολογικών Παραμέτρων και στοιχείων. Τα
στοιχεία αυτά καταγράφονται αδιάκοπτα από τα όργανα
των Σταθμών που έχει εγκαταστήσει το Ινστιτούτο στο
χώρο του ΕΑΑ, η επίβλεψη και συντήρηση των οποίων
αποτελεί επίσης έργο των Παρατηρητών. Ας σημειωθεί
ότι παρόλο που το ΙΕΠΒΑ έχει ξεκινήσει διαδικασία αυτοματοποίησης των παρατηρήσεων η διαδικασία είναι
εξαιρετικά κοστοβόρα και λόγω της οικονομικής κρίσης
η προσπάθεια αυτή έχει ανασχεθεί. Επιπλέον ακόμα και
στην ιδανική περίπτωση της πλήρους αυτοματοποίησης
απαιτείται μεταβατική περίοδος με παράλληλες παρα-
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τηρήσεις για ομαλή μετάβαση και σύγκριση των δύο
διαφορετικών χρονοσειρών.
- Ως εκ τούτου, προσωπικό του ΙΕΠΒΑ θα πρέπει να
απασχολείται και κατά τις ημερήσιες αργίες - εξαιρέσιμες. Το προσωπικό του Ινστιτούτου αποτελείται από
τον Διευθυντή, 20 ερευνητές και 14 μονίμους και ΙΔΑΧ
υπαλλήλους. Δεδομένου ότι οι παρατηρήσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στα καθήκοντα των ερευνητών, προς
το παρόν έχουν επιλεγεί και εκπαιδευτεί πέντε μόνιμοι
υπάλληλοι (1 ΕΛΕ, 1ΠΕ, 2ΤΕ, 1ΔΕ).
- Δεδομένου ότι οι παρατηρήσεις του Σαββάτου δυστυχώς καταργήθηκαν για λόγους έλλειψης προσωπικού, η τυχόν μη εκτέλεση αυτών και κατά τις Κυριακές και
λοιπές αργίες, θα δημιουργούσε στην εύρυθμη λειτουργία των οργάνων και κατ' επέκταση μη αναπληρώσιμο
κενό στο ιστορικό κλιματικό αρχείο που προαναφέραμε.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Μαρτίου 2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΛΕΙΩΝΗΣ
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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 Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής 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. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ 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 διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα 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 βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό 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.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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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