
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 101249/Α2 
Εξειδίκευση εποχικών αναγκών και προσδιορι-

σμός του αριθμού του προσωπικού με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 

που απαιτείται για την κάλυψή τους, σύμφω-

να με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 9 του 

ν. 3812/2009.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 9 του 

ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α’/28-12-2009), «Αναμόρφωση 
συστήματος προσλήψεων στο Δημόσιο τομέα και άλλες 
διατάξεις».

2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 37 του 
ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α’/1-7-2011), όπως τροποποι-
ήθηκε από τις διατάξεις της παρ. ζ5 του άρθρου 1 του 
ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/ Α’/12-11-2012).

3. Τον α.ν. 1787/1939 (ΦΕΚ 231/Α’/9-6-1939), «Περί 
Οργανώσεως των Μαθητικών Συσσιτίων».

4. Τις διατάξεις της παρ. 1 και 2, του άρθρου 8, του 
ν. 4325/2015 Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Κατα-
πολέμηση Γραφειοκρατίας - Αποκατάσταση Αδικιών 
(Α’/47/11-5-2015).

5. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α’/5-11-2016) περί Διο-
ρισμού Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών.

6. Το π.δ. 340/83 (ΦΕΚ 120/Α’/8-09-1983) «Καθορισμός 
των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων 
των Διευθύνσεων και Γραφείων της Εκπαίδευσης – Επο-
πτεία Μαθητικών Κατασκηνώσεων».

7. Την αριθμ. Φ.353.1./324/105657/Δ1 (ΦΕΚ 
1340/Β’/16.10.2002) απόφαση του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός των ειδικότε-
ρων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων 
των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυ-
ντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων 
των διδασκόντων.» όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 

αριθμ. 207153/Υ1/27.11.2017 (ΦΕΚ 4340/Β’/13.12.2017) 
Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων «Τροποποίηση της αρ.Φ.353.1./324/105657/
Δ1/08.10.2002 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παι-
δείας και Θρησκευμάτων ”Καθορισμός των ειδικότερων 
καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των 
περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυ-
ντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων 
των διδασκόντων.»”

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005(Α’/98).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώ-
σεων από τους διατάκτες » (Α’/145).

10. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α’/04.11.2016) περί 
Ανασύστασης και Μετονομασίας του Υπουργείου Διοι-
κητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης, 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.

11. Την αριθ. Υ29/08/10/2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» 
(ΦΕΚ/2168/Β’/2015).

12. Την αριθ. 128413 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 631/
Β’/25-10-1966), «Περί οργανώσεως και λειτουργίας των 
Μαθητικών Συσσιτίων και Μαθητικών Εξοχών».

13. Την αριθ. ΙΒ/7243 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 368/
Β’/28-06-1983) «Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας 
Μαθητικών Κατασκηνώσεων».

14. Τα άρθρο 2, παράγρ. 24 και 25 της αριθ. ΣΤ. 05/05 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 213/Β’/26-04-1982), «Ανα-
μόρφωση Συλλογικών Οργάνων Γνωμοδοτικής και 
Αποφασιστικής αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων».

15. Την αριθμ. Φ.1/Γ/119/80273/Β1/17.05.2018 εισή-
γηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α’).

16. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3697/2008 (ΦΕΚ 
Α’/194/25-09-2008).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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17. Το εδάφιο δ’, της παρ 6, του άρθρου 15, του 
π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/23-02-2018/τ.Α’) με θέμα «Οργα-
νισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

18. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’/
28-06-2014) με θέμα «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

19. Τα με αρ. πρωτ. 1367/16.02.2018, 751/16.02.2018, 
Φ.29/1256Β/20.02.2018, 831/Α/15.02.2018 έγγραφα των 
ΕΜΚΦ Πλαταμώνα Λάρισας, ΕΜΚΦ Σαγιάδας Θεσπρωτί-
ας, ΕΜΚΦ Μεταμόρφωσης Χαλκιδικής και ΕΜΚΦ Αβδή-
ρων Ξάνθης, αντίστοιχα, που προτείνουν προσωπικό.

20. Ότι από τις διατάξεις της παρούσης προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κ/Προϋπολογισμού ύψους 74.050 
€ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ. 19-210 ΚΑΕ 5297.

21. Τις αποφάσεις περί δέσμευσης πιστώσεων με ΑΔΑ: 
ΩΗ2Ω4653ΠΣ-ΑΘΔ, ΑΔΑ: ΩΨΠΛ4653ΠΣ-Ο0Α, ΑΔΑ: 
7ΥΑ84653ΠΣ-Λ02, ΑΔΑ: ΨΖΑΕ4653ΠΣ-ΨΨ3 των Διευθύν-
σεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, Θεσπρωτί-
ας, Χαλκιδικής και Ξάνθης, αντίστοιχα, αποφασίζουμε:

1. Τον ορισμό των παρακάτω περιγραφόμενων ανα-
γκών των Επιτροπών Μαθητικών Κατασκηνώσεων και 
Φιλοξενίας (Ε.Μ.Κ.Φ.) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων, α) Πλαταμώνα (ΔΙΠΕ Λάρισας), 
β) Αβδήρων Ξάνθης (ΔΙΠΕ Ξάνθης), και ως εποχικών, 
κατά την έννοια των κείμενων διατάξεων οι οποίες καλύ-

πτουν δύο κατασκηνωτικές περιόδους διάρκειας δεκα-
τεσσάρων ημερών εκάστη με είκοσι τέσσερα (24) άτομα, 
για χρονικό διάστημα από 02.07.2018 έως 29.07.2018.

2. Τον ορισμό των παρακάτω περιγραφόμενων ανα-
γκών της Επιτροπής Μαθητικών Κατασκηνώσεων και 
Φιλοξενίας (Ε.Μ.Κ.Φ.) Σαγιάδας (ΔΙΠΕ Θεσπρωτίας) του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ως 
εποχικών, κατά την έννοια των κείμενων διατάξεων 
οι οποίες καλύπτουν δύο κατασκηνωτικές περιόδους 
διάρκειας δεκαπέντε ημερών εκάστη με δεκατέσσερα 
(14) άτομα, για χρονικό διάστημα από 25.06.2018 έως 
24.07.2018.

3. Τον ορισμό των παρακάτω περιγραφόμενων ανα-
γκών της Επιτροπής Μαθητικών Κατασκηνώσεων και 
Φιλοξενίας (Ε.Μ.Κ.Φ.) Μεταμόρφωσης (ΔΙΠΕ Χαλκιδικής) 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
ως εποχικών, κατά την έννοια των κείμενων διατάξεων οι 
οποίες καλύπτουν τρεις κατασκηνωτικές περιόδους δι-
άρκειας δεκατριών ημερών εκάστη με δώδεκα (12) άτο-
μα για χρονικό διάστημα από 25.06.2018 έως 04.08.2018.

4. Τον καθορισμό του αριθμού του προσωπικού κατά 
κατηγορία εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, που απαιτείται για την κάλυ-
ψη των παραπάνω αναγκών, σύμφωνα με τους συνημ-
μένους πίνακες, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α : ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΙ 
ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Κατηγορία Ειδικότητα

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ ΤΡΙΩΝ (ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)

ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ

ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

ΥΕ ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΩΝ/ΡΙΣΣΩΝ

ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ)
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β : ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΙ 
ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018
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1
Δ/νση Π.Ε. 
Λάρισας

Πλαταμώνα
1 1 2 2 0 1 2 1 1 1 0 12

2
Δ/νση Π.Ε.

Ξάνθης Αρχαίων 
Αβδήρων

1 2 2 1 0 1 2 2 0 1 0 12

3
Δ/νση Π.Ε. 

Θεσπρωτίας
Σαγιάδας

1 2 3 2 0 0 2 2 1 1 0 14

ΣΥΝΟΛΑ 3 5 7 5 0 2 6 5 2 3 0 38

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ : ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΙ 
ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018
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Δ/νση Π.Ε.

Μεταμόρφωσης
Χαλκιδικής

1 1 3 1 0 0 2 2 0 1 1 12

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2018

Οι Υπουργοί

Παιδείας, Έρευνας Αναπληρωτής Υπουργός
και Θρησκευμάτων Οικονομικών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
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*02023882106180004*

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,
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