
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση κυκλοφορίας διανομέων Πεπιεσμένου 

Φυσικού Αερίου CNG, τύπου HELIX CNG της κα-

τασκευάστριας εταιρείας, Wayne Fueling Systems 

Italia srl., μέλος του Ομίλου Dover Fueling Solu-

tions.

2 Διατήρηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού 

προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δι-

καίου της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αίγινας και της 

Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Κέρ-

κυρας (Ν.Π.Δ.Δ. εποπτείας ΥΠ.Π.Ε.Θ) σύμφωνα 

με την παρ. 1α του άρθρου 33 του ν. 4024/2011, 

όπως ισχύει.

3 Αναστολή επιχορήγησης ή απόδοσης πόρων ή 

οποιασδήποτε μορφής ενίσχυσης και καταβολής 

των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβου-

λίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πε-

ριβάλλοντος και Πολιτισμού Κύμης Αλιβερίου.

4 Τροποποίηση απόφασης καθιέρωσης υπερωρια-

κής εργασίας υπαλλήλων του Γενικού Λογιστηρί-

ου του Κράτους.

5 Επιβολή πολλαπλού τέλους στον Abbas Faisal του 

Mukhtar Ahmal και της Sardaran Bibi για λαθρε-

μπορία καπνικών.

6 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το προ-

σωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του 

Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου».

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

7 Διόρθωση σφάλματος στην οικ. Α 30116/1324/

03-05-2019 απόφαση των Υπουργών Υποδομών 

και Μεταφορών και Τουρισμού, που δημοσιεύ-

θηκε στο ΦΕΚ 1500/τ.Β΄/03-05-2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 1045 (1)  

 Έγκριση κυκλοφορίας διανομέων Πεπιεσμένου 
Φυσικού Αερίου CNG, τύπου HELIX CNG της κατα-
σκευάστριας εταιρείας, Wayne Fueling Systems Ita-
lia srl., μέλος του Ομίλου Dover Fueling Solutions .

 Ο ANΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις ακόλουθες διατάξεις:
α) των άρθρων 48 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικο-

ποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυ-
βερνητικά όργανα»,

β) των άρθρων 3, 7 και 8 του π.δ. 524/1978 «Περί 
Κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των ισχυουσών 
διατάξεων των αναφερομένων εις την εισαγωγή εν Ελ-
λάδι του Διεθνούς Συστήματος Μέτρων και Σταθμών»,
(Α΄ 112), όπως ισχύει,

γ) του π.δ. 147/2017 (Α΄ 192) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας»,

δ) του π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) «Ανασύσταση και μετο-
νομασία... Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων»,

ε) του π.δ. 22/2018 (Α΄ 37) «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

στ) του π.δ. 88/2018 (Α΄ 160) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών»,

ζ) των άρθρων 26 και 28 της Φ3/2587/78 υπουργικής 
απόφασης «Περί Κωδικοποιήσεως αποφάσεων επί των 
Μέτρων και Σταθμών» (Β΄ 70/1979), όπως τροποποιή-
θηκε με την Β1/15073/86 υπουργική απόφαση (Β΄ 846),

η) την Υ59/3.9.2018 (ΦΕΚ 3818/τ.Β΄/5.9.2018) απόφα-
ση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αστέ-
ριο Πιτσιόρλα».
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ΚΛΑΔΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ

ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧ/ΣΗΣ ΜΕΧΡΙ 22μ.μ.
ΕΚΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡ.

ΔΕ Μαγείρων 1 1 140

ΥΕ Βοηθών Μαγείρων 4 4 560

ΥΕ Καθαριότητας 6 6 840

ΣΥΝΟΛΟ 42 43 6.020

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Άλιμος, 19 Απριλίου 2019

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΛΗΣ   

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(7)  

 Στην οικ. Α 30116/1324/03-05-2019 απόφαση των Υπουργών Υπο δομών και Μεταφορών και Τουρισμού, που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1500/τ.Β΄/03-05-2019, στη σελίδα 17718, στη β΄ στήλη, μετά τον 6ο στίχο, εκ των άνω, 
τίθεται το εξής:

«5. Προστίθεται στην υπ’ αριθμ. 15732/2012/13.11.2012 (Β΄ 3053) κοινή υπουργική απόφαση νέα παράγραφος 
11, ως εξής:

«11. Το ελάχιστο τίμημα της μίσθωσης για τα Ε.Ι.Χ. οχήματα που εκμισθώ νονται, με οδηγό, ολικώς μέσω προκρα-
τήσεως με αντίστοιχη σύμβαση ελάχιστης διάρκειας τριών (3) ωρών ορίζεται στα εκατόν ογδόντα ευρώ (180 €). 
Αντιστοίχως, το ελάχιστο τίμημα της μίσθωσης με σύμβαση ελά χιστης διάρκειας τριάντα λεπτών (30'), ορίζεται στα 
ογδόντα ευρώ (80 €).»

6. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 15732/2012 (Β΄ 3053) κοινή υπουργική απόφαση.» .

 (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)   
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*02015500705190008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)

Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 

Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,




