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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. οικ. 5743/125 (1)
Τροποποίηση της με αριθμ. οικ. 20405/373/2016 

κοινής υπουργικής απόφασης «Υλοποίηση της 

Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας (Β’ 1371).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περίπτωσης Γ της παραγράφου 

14 του άρθρου 46 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση 
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» 
(Α’ 193), που προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρ-
θρου 72 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανά-
πτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (Α’ 258), και 
συμπληρώθηκε με τη παράγραφο 2 του άρθρου 3 της 
Π.Ν.Π. της 30-12-2015 «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων 
των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άμυνας, Υγείας 
και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και της ΕΡΤ 
Α.Ε.» (Α’184/2015), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύ-
τερο του ν. 4366/2016 «Κύρωση: α) της από 24.12.2015 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπει-
γόντων θεμάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοι-
κητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
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Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Δια-
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών» 
(Α’ 182) και β) της από 30.12.2015 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των 
Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και θρη-
σκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άμυνας, Υγείας 
και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και της ΕΡΤ 
Α.Ε.» (Α’ 184) και άλλες διατάξεις» (Α’18).

2. Τις διατάξεις της υποπερ. 4.1, περ. 4, παρ. Γ’, άρθρο 3 
του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση 
του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για 
την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α’94).

3. Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, 
τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβά-
σεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου 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» (Α’265).

4. Τις διατάξεις του ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια 
Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 163).

5. Τις διατάξεις του ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λει-
τουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευ-
σης και άλλες διατάξεις» (Α’ 146).

6. Τις διατάξεις του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του 
Ο.Α.Ε.Δ και άλλες διατάξεις» (Α’ 258).

7. Τις διατάξεις του ν. 2434/1996 «Μέτρα πολιτικής για 
την απασχόληση και την επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση και άλλες διατάξεις» (Α’188).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 849/1978 «Περί 
παροχής κινήτρων διά την ενίσχυσιν της περιφερειακής 
και οικονομικής αναπτύξεως της Χώρας» (Α’ 232), όπως 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 «Αύξηση 
συντάξεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 57) και ισχύει.

9. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του β.δ. 6/6/1952 «Περί 
εκπαιδεύσεως μαθητών -τεχνιτών» (Α’ 157) και του άρ-
θρου 94 παρ. 3 του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία 
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 
άλλες διατάξεις» (Α’167).

10. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).

11. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων» (Α’ 208).

12. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 24/2015 «Σύ-
σταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενι-
κής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α’ 20), όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 27 του ν.4320/2015 
«Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμε-
τώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της 
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 29).

13. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού» (Α’114).

14. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116).

15. Τις διατάξεις του π.δ. 113/2014 «Οργανισμός 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό-
νοιας» (Α’ 180).

16. Τις διατάξεις του π.δ. 114/2014 «Οργανισμός 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Α’ 181).

17. Τις διατάξεις του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρε-
ώσεων από τους Διατάκτες» (Α’194).

18. Τη με αριθμό Υ56/22-10-2015 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην ανα-
πληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ουρανία Αντωνοπούλου» 
(Β’2281).

19. Τη με αριθμ. 201408/Υ1/25-11-2016 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων, Δημήτριο 
Μπαξεβανάκη» (Β’ 3818).

20. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 62839/Δ4/22-4-2015 
απόφασης του αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων 1) «Τροποποίηση της υπ’ 
αριθμ. 80033/Γ2/04-08-2006 υπουργικής απόφασης (Β’ 
1286) «Σχολικό και διδακτικό έτος, διακοπές και αργίες, 
υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, εγγραφές-μετεγγραφές-
φοίτηση μαθητών, διαγωγή και τιμητικές διακρίσεις μα-
θητών, που αφορούν στα Επαγγελματικά Λύκεια» όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 139628/Γ2/01-10-2013 
υπουργική απόφαση (Β’ 2530) «Συμπλήρωση των υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 80033/Γ2/4-8-2006 (Β’1286) και 148096/
Γ2/24-12-2007 (Β’2511) υπουργική απόφαση» για τα 
Επαγγελματικά Λύκεια του ν.3475/2006 (Α’146), 2) Κα-
θορισμός της διαδικασίας, των λόγων και των οργάνων, 
που αποφασίζουν για τη διακοπή των μαθημάτων και 
τον τρόπο αναπλήρωσης τους για τα Επαγγελματικά 
Λύκεια του ν.4186/2013 (Α’ 193)» (Β’ 724).
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21. Την υπ’αριθμ. Υ197/16-11-2016 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον αναπληρωτή 
υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρί-
τση» (Β’ 3722).

22. Τη με αριθμ. οικ. 29378/408/26-06-2015 απόφαση 
των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 
Τουρισμού, Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης και Οικονομικών «Επιδότηση της πρακτικής 
άσκησης των μαθητών ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ του 
ν. 3475/2006 (Α’146), που θα απασχοληθούν στο Δημό-
σιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, σε Ο.Τ.Α., σε ιδιωτι-
κές επιχειρήσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κ.λπ. 
για το έτος 2015» (Β’ 1275).

23. Τη με αριθ. 53684/ΕΥΟΥ460/18-05-2015 υπουργική 
απόφαση με την οποία συστάθηκε η Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ, (Α’ 948).

24. Τη με αριθμό 1186/Δ5.4/24-01-2011 απόφαση των 
Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμά-
των και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Τροπο-
ποίηση της υπ’ αριθμ. 40146/2007 κοινής υπουργικής 
απόφασης «Καθορισμός ποσοστών αμοιβής των μαθη-
τών των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ ν. 3475/2006» και 
ποσοστών αμοιβής των μαθητών των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας 
του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 3475/2006» (Β’ 119), τροποποιηθείσα 
με την με αριθμό 10186/Δ5.12/894/12-4-2013 απόφαση 
των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού 
και Αθλητισμού και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Πρόνοιας «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1186/2011 
κοινής υπουργικής απόφασης - Καθορισμός ημερομι-
σθίου και ποσοστών αμοιβής των μαθητών των ΕΠΑ.Σ. 
Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 3475/2006» (Β’ 894).

25. Τη με αριθμό 40041/12-04-2007 απόφαση των 
Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μετατροπή 
των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) 
Μαθητείας Α’ κύκλου του Ο.Α.Ε.Δ. σε Επαγγελματικές 
Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.» (Β’ 639).

26. Τη με αριθμό 40058/18-06-2007 απόφαση του 
Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
«Κριτήρια επιλογής μαθητών, για εισαγωγή στις ΕΠΑ.Σ 
Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 3475/2006» (Β’ 1029), όπως 
συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε εν μέρει με τη με 
αριθμό 24808/Δ5.26/23-07-2013 απόφαση του Υπουρ-
γού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Β’ 
1900).

27. Τη με αριθμό 40052/20-07-2007 απόφαση των 
Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασί-
ας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορι-
σμός Λειτουργίας των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ του 
ν. 3475/2006» (Β’ 1500).

28. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 80044/Γ2/4-8-2006 από-
φασης της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά-
των «Καθορισμός των κύκλων μαθημάτων, των τομέων 
και ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων και της 
αντιστοιχίας μεταξύ τους » (Β’1233).

29. Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθ-
μό C/2014/10128 final -17.12.2014 που αφορά στην 

έγκριση του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (Κωδικός 
CCI2014GR059OP001), όπως ισχύει.

30. Τους Κανονισμούς 1303/2013 και 1304/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

31. Τη με αριθ. πρωτ. 34681/27-03-2015 απόφαση που 
αφορά στο «Διορισμό μετακλητού Ειδικού Γραμματέα 
της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του 
ΕΚΤ του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας 
και Τουρισμού», (τ.Υ.Ο.Δ.Δ./ 178/ 2015).

32. Τη με αριθ. πρωτ. 6371/ΕΥΘΥ 72/20-1-2015 διευ-
κρινιστική εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής 
Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι-
κότητας με θέμα την παροχή οδηγιών για την εφαρμογή 
διατάξεων του ν. 4314/2014.

33. Την από 01-07-2015 απόφαση της Επ. Παρακο-
λούθησης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», όπως ισχύει, με την 
οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία, η διαδικασία και το πε-
ριεχόμενο της εξειδίκευσης του ΕΠ, ο προγραμματισμός 
των προσκλήσεων και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ’ 
έτος στόχοι, καθώς και η μεθοδολογία και τα κριτήρια 
επιλογής των πράξεων των Αξόνων Προτεραιότητας.

34. Την με αριθ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 
(ΦΕΚ 3521/Β’/01-11-2016) υπουργική απόφαση με θέμα 
«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/
ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β’ 1822) υπουργικής απόφα-
σης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα 
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 -Έλεγχοι νομιμό-
τητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων 
πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και 
Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων».

35. Την από 26-10-2016 απόφαση της Επ. Παρακο-
λούθησης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΑΔΑ: ΩΟΖΧ4653Ο7-
ΗΩ3) με την οποία εγκρίθηκε η δράση «Υλοποίηση Πι-
λοτικής Τάξης Μαθητείας».

36. Την με αριθμ. 18208/16-12-2016 πρόσκληση για 
Υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση»-Άξονας Προτεραιότητας 7 «Ανάπτυξη 
της Δια Βίου Μάθησης και Βελτίωση της Συνάφειας της 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την αγορά Εργασίας» με 
τίτλο «Υλοποίηση πιλοτικής τάξης μαθητείας αποφοίτων 
ΕΠΑΛ».

37. Την με αριθμ. οικ. 20405/373/05-05-2016 κοινή 
υπουργική απόφαση «Υλοποίηση Πιλοτικής Τάξης Μα-
θητείας» (Β’ 1371).

38. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη πέραν αυτής που έχει 
προβλεφθεί στην με αριθμ. οικ. 20405/373/05-05-2016 
κοινή υπουργική απόφαση «Υλοποίηση Πιλοτικής Τά-
ξης Μαθητείας» (Β’ 1371) αλλά μεταβάλλεται το πλαίσιο 
χρηματοδότησης. Η δαπάνη ύψους 108.900 ευρώ για 
τα έτη 2016-2017 που προκαλείται θα καλυφθεί από το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ του Υπουρ-
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γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης). Ειδικότερα, το πρόγραμμα θα προταθεί 
για συγχρηματοδότηση από το Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπι-
νου Δυναμικού, Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση 2014-
2020 σύμφωνα με την από 26-10-2016 απόφαση της 
Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΑΔΑ: 
ΩΟΖΧ4653Ο7-ΗΩ3). Η δράση εμπίπτει α) στον άξονα 
Προτεραιότητας 7 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης 
και Βελτίωση της Συνάφειας της Εκπαίδευσης και Κα-
τάρτισης με την Αγορά Εργασίας» β)θεματικό στόχο 10 
Επενδυτική Προτεραιότητα 10.4 γ) Δράση 10.4.1.04.01: 
«Ανάπτυξη και υλοποίηση Πιλοτικών προγραμμάτων 
μαθητείας για αποφοίτους ΕΠΑΛ». Η δαπάνη ανέρχεται 
στα 108.900 ευρώ και κατανέμεται ισομερώς στα έτη 
2016 και 2017, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε το άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. οικ. 20405/ 
373/05-05-2016 απόφασης «Υλοποίηση Πιλοτικής Τά-
ξης Μαθητείας» (Β’ 1371),το οποίο αντικαθίσταται ως 
εξής:

Άρθρο 1 
Υλοποίηση της «Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας» - 
Πλαίσιο ένταξης- χρηματοδότηση

Σκοπός της παρούσας είναι η υλοποίηση της «Πιλο-
τικής Τάξης Μαθητείας», σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 14, του άρθρου 46, του ν. 4186/2013 (Α’ 193), η 
οποία προστέθηκε με την παράγραφο 6, του άρθρου 
72, του ν. 4310/2014 (Α’ 258), σε συμπράξεις με Περιφε-
ρειακές Αρχές και επιχειρήσεις, όπως προβλέπεται στην 
υποπερίπτωση 4.1 της περίπτωσης 4 της παραγράφου 
γ’ του άρθρου 3 του ν. 4336/2015 (Α’ 94).

Η υλοποίηση της «Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας» θα 
πραγματοποιηθεί στην Περιφέρεια Αττικής και στην 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο ΕΠΑΛ Κορωπίου 
Αττικής και στο 2ο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης αντίστοιχα. Στην 
«Πιλοτική Τάξη Μαθητείας» θα απασχοληθούν μόνιμοι 
εκπαιδευτικοί των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων 
Εκπαίδευσης ΠΕ και ΔΕ.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της «Πιλοτικής Τάξης Μαθη-
τείας» πραγματοποιούνται και δράσεις δημοσιότητας 
προκειμένου να αναδειχθεί ο θεσμός της Μαθητείας 
και να ενδυναμωθεί η συνεργασία των συναρμόδιων 
φορέων.

Η πράξη «Υλοποίηση Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας» θα 
προταθεί για ένταξη στο Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020 
(ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ) και θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευ-
ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Η δράση εμπίπτει α) στον 
άξονα Προτεραιότητας 7 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθη-
σης και Βελτίωση της Συνάφειας της Εκπαίδευσης και Κα-
τάρτισης με την Αγορά Εργασίας» β) θεματικό στόχο 10 
Επενδυτική Προτεραιότητα 10.4 γ) Δράση 10.4.1.04.01: 
«Ανάπτυξη και υλοποίηση Πιλοτικών προγραμμάτων 
μαθητείας για αποφοίτους ΕΠΑΛ».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. οικ. 20405/373/ 
05-05-2016 απόφασης (Β’ 1371).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2017

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός Παιδείας,
Οικονομίας και Ανάπτυξης Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ 

Αναπληρώτρια Υπουργός 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΟΥΡΑΝΙΑ   ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

    Ι 

 Αριθμ. 1315 (2)
Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών 

κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων 

στον Δήμο Ανωγείων.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. Ι του ν. 3852/2010 

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

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 136/2010 «Ορ-
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης».

3. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 του άρθρου 2 
του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση 
του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για 
την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», όπως 
ισχύουν.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 56 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 
Α’93) και 28 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α’/2015), σε συν-
δυασμό με την υπ’ αριθ. 4/6-2-2015 πράξη του Υπουρ-
γικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/τ.Α’/6-2-2015).

5. Το υπ’αριθ. 345/24-1-2017 έγγραφο του Δήμου 
Ανωγείων.

6. Την από 30-01-2017 βεβαίωση του Δήμου Ανωγεί-
ων, με την οποία βεβαιώνεται ότι στον προϋπολογισμό 
του Δήμου οικονομικού έτους 2017 έχουν εγγραφεί 
πιστώσεις για την πληρωμή των εκτός έδρας οδοιπορι-
κών εξόδων των υπηρετούντων υπαλλήλων στους ΚΑ 
10-6422 και 15-6422 συνολικού ποσού 1.100,00 ευρώ, 
αποφασίζουμε:

Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ’ 
έτος ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρε-
τούντων στον Δήμο Ανωγείων ως κατωτέρω:

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ 
ΗΜΕΡΕΣ ΕΚΤΟΣ 

ΕΔΡΑΣ ΚΑΤ’ ΕΤΟΣ
1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 30
2 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 30
3 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 40
4 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 30
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5 ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 30
6 ΤΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 30
7 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 30
8 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 30
9 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 30

10 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 30
11 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 30

12
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΩΝ

30

13 ΔΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ 30
14 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 30
15 ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ 30
16 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 30
17 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 30
Η απόφαση αυτή ισχύει για το έτος 2017.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 8 Φεβρουαρίου 2017 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
    Ι 

 Αριθμ. 1183 (3)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης του ΝΠΙΔ 

«Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού - 

Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλεί-

ου».  

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. Ι του ν. 3852/2010, 

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

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 136/2010, «Ορ-
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 254-262 του ν.3463/2006 
(ΦΕΚ 114/Α’/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοι-
νοτήτων», όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 16 του 
ν. 4147/2013 (ΦΕΚ 98/Α’/26-04-2013).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4257/2014, «Επεί-
γουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερι-
κών».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 
47/Α’/2015), «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης -Καταπο-
λέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

7. Την αριθμ. 4/6-2-2015 πράξη του Υπουργικού Συμ-
βουλίου (ΦΕΚ 24/Α/2015).

8. Την αριθμ. 68/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Ηρακλείου (ΦΕΚ 1237/Β’/14-06-2011), με την 
οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση των Κοινωφελών Επι-
χειρήσεων του Δήμου Ηρακλείου: 1) Δημοτική Κοινωφε-
λής Επιχείρηση Πολιτισμού-Αθλητισμού-Περιβάλλοντος 

Ηρακλείου, 2) Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινω-
νικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ηρακλείου, 3) Δημοτική 
Κοινωφελής Επιχείρηση Νέας Αλικαρνασσού, 4) Δημο-
τική Κοινωφελής Επιχείρηση Παλιανής και η σύσταση 
νέας ενιαίας Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία 
«Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού-Περιβάλ-
λοντος- Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου».

9. Την αριθμ. 28/23-01-2017 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ηρακλείου, με την οποία τροποποιήθηκε η 
ανωτέρω απόφαση ως προς το άρθρο 3 αυτής.

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Δήμου Ηρακλείου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την αριθμ. 28/23-01-2017 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, με την οποία τρο-
ποποιείται η αριθμ. 68/2011 προηγούμενη όμοια (ΦΕΚ 
1237/Β’/14-06-2011) του εν λόγω Συμβουλίου, ως προς 
το άρθρο 3 αυτής, ως εξής:

Άρθρο 3 
Διοίκηση

«Η επιχείρηση διοικείται από διοικητικό συμβούλιο, 
αποτελούμενο από έντεκα (11) μέλη, τα οποία ορίζο-
νται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το δημοτικό 
συμβούλιο. Από τα μέλη αυτά πέντε (5) είναι αιρετοί εκ-
πρόσωποι του Δήμου, ένας (1) είναι εκπρόσωπος των ερ-
γαζομένων στην επιχείρηση, δεδομένου ότι απασχολεί 
περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους, υποδει-
κνυόμενος από τη Γενική Συνέλευση αυτών και ένας (1) 
είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής. Τα 
υπόλοιπα τέσσερα (4) μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του 
Δήμου που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντι-
κείμενο της επιχείρησης. Στην περίπτωση των αιρετών 
μελών ένα τουλάχιστον μέλος εξ’ αυτών προέρχεται από 
τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου».

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου.

Κατά τα λοιπά, ισχύει η αριθμ. 68/2011 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου (ΦΕΚ 1237/Β’/
14-06-2011) ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ηράκλειο, 6 Φεβρουαρίου 2017 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
 Ι 

    Αριθμ. (οικ.) 26554/599 (4)
Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντο-

λή Εκτελεστικού Γραμματέα» στους Προϊσταμέ-

νους Γενικών Δ/νσεων και Δ/νσεων της Περιφέ-

ρειας Στερεάς Ελλάδας.

  Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) «Νέα Αρχι-
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τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως συμπλη-
ρώθηκαν, τροποποιήθηκαν και ισχύουν και ιδίως των 
άρθρων 3 και 242, στο οποίο προστέθηκε παρ. 8, με 
την παρ. 7 του άρθρου 45 του ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138 
Α’), σύμφωνα με την οποία ο Εκτελεστικός Γραμματέας 
μπορεί να παρέχει εξουσιοδότηση υπογραφής, με εντο-
λή του, σε προϊσταμένους υπηρεσιών της περιφέρειας 
για την έκδοση των αποφάσεων της περίπτωσης α της 
παραγράφου 6.

2) Τις διατάξεις του π.δ. 148/2010 «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ Α’ 241), όπως 
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν (ΦΕΚ Β’ 380/2016, ΦΕΚ 
Β’ 3847/2016 και ΦΕΚ Β’4401/2016).

3) Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.2690/1999 «Κύ-
ρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 45/τ.Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4) Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.3469/2006 (ΦΕΚ 
131/τ.Α’) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνή-
σεως και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

5) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14869/279/24-1-2017 από-
φαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 41/ 
τ.Υ.Ο.Δ.Δ./1-2-2017) περί διορισμού του Εκτελεστικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

6) Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών για την 
εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας.

7) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος τις πιστώσεις 
του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
αποφασίζουμε:

Α. Παρέχουμε εξουσιοδότηση, στους Προϊσταμένους 
των Γενικών Δ/νσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
να υπογράφουν με την ένδειξη «Με Εντολή Εκτελεστικού 
Γραμματέα» και μνημονεύοντας τα στοιχεία της παρού-
σας, αποφάσεις που αφορούν σε χορήγηση αδειών, με 
ή χωρίς αποδοχές, στους Προϊσταμένους των Δ/νσεων 
αρμοδιότητάς τους.

Β. Παρέχουμε εξουσιοδότηση σε όλους τους Προϊστα-
μένους των Δ/νσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
να υπογράφουν με την ένδειξη «Με Εντολή Εκτελεστικού 
Γραμματέα» και μνημονεύοντας τα στοιχεία της παρού-
σας, αποφάσεις που αφορούν σε χορήγηση:

α) κανονικής άδειας του άρθρου 48 του ν.3528/2007 και
β) γονικής άδειας του άρθρου 53 παρ. 6 του 

ν.3528/2007, στους  Προϊσταμένους  Τμημάτων της 
Διεύθυνσης της οποίας προΐστανται, καθώς και στους 
υπαλλήλους αυτής.

Γ. Παρέχουμε εξουσιοδότηση στον Προϊστάμενο της 
Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Σ.Ε., να υπογράφει 
με την ένδειξη «Με Εντολή Εκτελεστικού Γραμματέα» και 
μνημονεύοντας τα στοιχεία της παρούσας, αποφάσεις 
που αφορούν σε:

Χορήγηση των προβλεπόμενων από την κείμενη νο-
μοθεσία αδειών, με ή χωρίς αποδοχές, εκτός της κανο-
νικής και γονικής άδειας του ν.3528/2007, στους Προ-
ϊσταμένους και υπαλλήλους των οργανικών μονάδων 
της έδρας και της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.

Δ. Παρέχουμε εξουσιοδότηση στους Προϊσταμένους 
των Δ/νσεων Διοικητικού - Οικονομικού των Περιφε-
ρειακών Ενοτήτων, να υπογράφουν με την ένδειξη «Με 
Εντολή Εκτελεστικού Γραμματέα» και μνημονεύοντας 
τα στοιχεία της παρούσας, αποφάσεις που αφορούν σε:

1. Χορήγηση όλων των προβλεπόμενων από την κεί-
μενη νομοθεσία αδειών, με ή χωρίς αποδοχές, εκτός της 
κανονικής και γονικής άδειας του ν.3528/2007, στους 
Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων των Περιφε-
ρειακών Ενοτήτων καθώς και στους υπαλλήλους τους.

2. Χορήγηση των: α) κανονικής άδειας του άρθρου 
48 του ν.3528 /2007 και β) γονικής άδειας του άρθρου 
58 παρ.6 του ν.3528/2007, στους: i) Προϊσταμένους και 
υπαλλήλους των Τμημάτων Περιβάλλοντος και Υδροοι-
κονομίας Π.Ε. Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας και Φωκί-
δας, ii) Προϊσταμένους και υπαλλήλους των Τμημάτων 
Πληροφορικής Π.Ε. Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας και 
Φωκίδας, iii) Προϊσταμένους και υπαλλήλους των Τμη-
μάτων Πολιτικής Προστασίας των Π.Ε. Βοιωτίας, Εύβοι-
ας, Ευρυτανίας και Φωκίδας σε συνεννόηση και κατόπιν 
ενημέρωσης του Προϊσταμένου της Αυτοτελούς Δ/νσης 
Πολιτικής Προστασίας και iv) Υπαλλήλους Γραφείων 
ΠΑΜ - ΠΣΕΑ των Π.Ε. Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας και 
Φωκίδας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λαμία, 8 Φεβρουαρίου 2017

Ο Εκτελεστικός Γραμματέας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

    Ι 

 Αριθμ. απόφ. 4/2017 (5)
Καθιέρωση υπερωριακής και λοιπής απασχόλη-

σης υπαλλήλων Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευ-

σης - Αποχέτευσης Μυκόνου έτους 2017.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1) Την σύσταση της Δ.Ε.Υ.Α.Μ., ΦΕΚ 61/31-03-1995, 

τεύχος 1ο.
2) Την τροποποίηση της συστατικής πράξης της 

Δ.Ε.Υ.Α.Μ. ΦΕΚ 348/12-03-2015, τεύχος 2ο.
3) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της 

Δ.Ε.Υ.Α.Μ., ΦΕΚ 274/07-04-1997, τεύχος 2ο.
4) Τις διατάξεις του ν. 1069/1980.
5) Την υπ’ αριθ. 1/2015 (ΑΔΑ: ΩΑΒΧΟΡΦΧ-ΙΣΡ ) απόφα-

ση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. περί συγκρότησης σε σώμα 
νέου Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. Μυκόνου.

6) Την υπ’ αριθ. 69/2015 (ΑΔΑ: Β8Π2ΟΡΦΧ-0ΞΣ) από-
φαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.

7) Την υπ’ αριθ. 38/2016 (ΑΔΑ: 6ΔΘ9ΟΡΦΧ-ΩΓΗ) από-
φαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.

8) Την υπ’ αριθ. 49/2016 (ΑΔΑ: 7Μ2ΥΟΡΦΧ-Ν4Γ) από-
φαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.
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9) Την υπ’ αριθ. 01/2017 (ΑΔΑ: ΩΩΨΠΟΡΦΧ-0ΔΧ) από-
φαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. περί έγκρισης Προϋπολο-
γισμού έτους 2017.

10) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 7086/07-02-2017 (ΑΔΑ: 
70ΛΠΟΡ1-ΘΨΖ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αιγαίου με θέμα: Επικύρωση Προϋπολογισμού 
Δ.Ε.Υ.Α.Μ. Οικονομικού Έτους 2017.

11) Την υπ’ αριθ. 03/2017 (ΑΔΑ: 6ΛΖ5ΟΡΦΧ-Ω6Ο) Από-
φαση της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. περί έγκρισης εικοσιτετράωρης λει-
τουργίας των εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. για το έτος 
2017 και για τα επόμενα έτη.

12) Τις διατάξεις των αρθ. 7 και 20 του ν. 4354/2015 
(ΦΕΚ 176/Α’/16-12-2015).

13) Το με αριθ. πρωτ. 2/2015/ΔΕΠ/5-1-2016 έγγραφο 
του Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την 
εφαρμογή του Κεφ. Β’ του Ν. 4354/2015.

14) Το ότι οι ΔΕΥΑ παρέχουν υπηρεσίες κοινής ωφέ-
λειας και επιβάλλεται η ετοιμότητά τους προς εργασία 
για άμεση αποκατάσταση βλαβών, στα δίκτυα Ύδρευ-
σης - Αποχέτευσης και στις μηχανολογικές εγκαταστά-
σεις (αντλιοστάσια λυμάτων, εγκατάσταση επεξεργασίας 
λυμάτων, εργοστάσια αφαλάτωσης, διυλιστήρια κ.λπ), 
αποφασίζουμε:

Α) Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής και λοιπής 
απασχόλησης, πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απα-
σχόλησης, των υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α.Μ., για την αντιμε-
τώπιση εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών 
αναγκών για το έτος 2017 ως ακολούθως:

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙ-
ΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 
ΚΥΡΙΑΚΩΝ, 

ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ, 
ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ

ΠΕ 1 240 192
ΔΕ 7 1680 1344
ΥΕ 15 3600 2880

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΕ 4 800

Ο αριθμός των δεδουλευμένων ωρών των υπαλλήλων 
θα βεβαιώνεται ανά μήνα από υπηρεσιακό σημείωμα 
του Προϊσταμένου Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. 
και δεν θα υπερβαίνει τις είκοσι (20) ώρες απογευματινής 
εργασίας καθώς και τις δεκαέξι (16) ώρες ανά κατηγορία, 
Κυριακών και εξαιρέσιμων, ανά υπάλληλο μηνιαίως.

Επίσης, δεν θα μπορεί να υπερβαίνουν τις εκατόν εί-
κοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο απογευματινής εργασίας 
κατά το πρώτο εξάμηνο και άλλες εκατόν είκοσι (120) 
ώρες κατά το δεύτερο, όπως επίσης και δεν θα μπορεί να 
υπερβαίνουν τις ενενήντα έξι (96) ώρες ανά κατηγορία 
Κυριακών και εξαιρέσιμων κατά το πρώτο εξάμηνο και 
άλλες ενενήντα έξι (96) κατά το δεύτερο.

Β) Η δαπάνη 38.000,00 € περίπου για την ανωτέρω υπε-
ρωριακή απασχόληση του προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. θα 
καλυφθεί από την πίστωση που έχει προβλεφθεί στον 
κωδικό 60.00.02 με περιγραφή αμοιβές υπερωριακής 
απασχόλησης του Προϋπολογισμού έτους 2017 της 
Δ.Ε.Υ.Α.Μ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μύκονος, 8 Φεβρουαρίου 2017 

Ο Πρόεδρος 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ

    Ι 

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(6)
   Στο ΦΕΚ 223/31-1-2017 τ.Β’, στο οποίο δημοσιεύθηκε 

απόφαση του ασκούντα τα καθήκοντα του Δημάρχου 
Βόλου, περί καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης 
προσωπικού της Διεύθυνσης Πρασίνου του Δήμου Βό-
λου, στη Β στήλη της σελίδας 1771, διορθώνεται ο αριθ-
μός πρωτοκόλλου της εν λόγω απόφασης: 

Από το εσφαλμένο: «17775»,
στο ορθό: «1775».

  (Από τον Δήμο Βόλου)
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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 Ανασυ-
γκρότησης. 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 υποβάλ-
λεται 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 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 βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις 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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