
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αποδοχή δωρεάς της Τράπεζας Πειραιώς προς το 
Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας - 
Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και 
Υποστήριξης).

2 Αποδοχή δωρεάς Η/Υ του Ανθσγού (ΥΠΛ) Φυσέ-
κη Κωνσταντίνου προς το Ελληνικό Δημόσιο.

3 Αποδοχή δωρεάς Η/Υ του Επγού (Ι) Λινάρδου 
Χρήστου προς το Ελληνικό Δημόσιο.

4 Αποδοχή δωρεάς τηλεόρασης 32’’ του Πέτρου Βα-
σιλείου προς το Ελληνικό Δημόσιο.

5 Αποδοχή δωρεάς φορητού Η/Υ της Ανθσγού (ΥΨ) 
Λουκάνικα Αναστασίας προς το Ελληνικό Δημό-
σιο.

6 Τροποποίηση της αριθ. 079833/25.10.2011 από-
φασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Γεωργοπεριβαλλοντι-
κές ενισχύσεις στο πλαίσιο ορισμένων δράσεων 
του μέτρου 2.1.4 του Προγράμματος Αγροτι-
κής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2007-2013 «Αλέξανδρος 
Μπαλτατζής»» (Β΄2366/25.10.2011), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

7 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 
του Δήμου Κεφαλλονιάς.

8 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για την 
τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου, των Δημοτικών και Τοπικών Συμ-
βουλίων, των Ληξιαρχείων του Δήμου και των Δ.Σ. 
ΝΠΔΔ (Λιμενικού Ταμείου, Α/βάθμιας και Β/βάθ-
μιας Σχολικών Επιτροπών), έτους 2017.

9 Έγκριση χορήγησης υπερωριών έτους 2017 σε 
υπαλλήλους του Δήμου Νοτίου Πηλίου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Αποδοχή δωρεάς της Τράπεζας Πειραιώς προς το 

Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας - 

Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και 

Υποστήριξης).

  Με την αριθ. ΔΚΠ Α 0002287 ΕΞ 2017/7-2-2017 από-
φαση της Υφυπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου 
3 του ν. 4182/2013 (Α΄ 185), όπως αναδιατυπώθηκαν και 
ισχύουν με το άρθρο 32 παρ. 2 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287), 
έγινε αποδεκτή η προς το Ελληνικό Δημόσιο - Υπουργείο 
Εθνικής Άμυνας - Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδια-
σμού και Υποστήριξης, δωρεά της Τράπεζας Πειραιώς, η 
οποία συνίσταται σε χρηματικό ποσό ύψους δέκα οκτώ 
χιλιάδων (18.000,00) ευρώ, με τον όρο να διανεμηθεί 
αυτό ισόποσα, με τη μορφή χρηματικών βραβείων, δύο 
χιλιάδων (2.000,00) ευρώ εκάστου, στους αριστούχους 
αποφοίτους ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, των εννέα 
(9) Στρατιωτικών Σχολών της Χώρας.

  Η Υφυπουργός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

I

(2)
    Αποδοχή δωρεάς Η/Υ του Ανθσγού (ΥΠΛ) Φυ-

σέκη Κωνσταντίνου προς το Ελληνικό Δημόσιο.

  Με την αριθμ. ΔΚΠ Α 0002278/ΕΞ 2017/7-2-2017 από-
φαση της Υφυπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/2013, 
όπως αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 32 του ν. 4223/2013, 
και κατόπιν της αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218/ΕΞ 2016/14-11-
2016 (3696 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομικών με την οποία ανατέθηκαν αρ-
μοδιότητες στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη 
Παπανάτσιου, γίνεται αποδεκτή η δωρεά ενός φορητού 
Η/Υ FUJITSU SIEMENS εκτιμώμενης αξίας τριακοσίων 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

13 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 770

6577



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ6578 Τεύχος Β’ 770/13.03.2017

(300) ευρώ, από τον Ανθσγό (ΥΠΛ) Φυσέκη Κωνσταντίνο, 
προς την Πολεμική Αεροπορία / Δνση Α7 προκειμένου 
να χρησιμοποιηθεί ως διαβαθμισμένος υπολογιστής 
«stand alone».

Η Υφυπουργός

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ      

ι

(3)
  Αποδοχή δωρεάς Η/Υ του Επγού (Ι) Λινάρδου 

Χρήστου προς το Ελληνικό Δημόσιο.

  Με την αριθμ. ΔΚΠ Α 0002280/ΕΞ 2017/7-2-2017 
απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του 
ν. 4182/2013, όπως αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 32 του 
ν. 4223/2013, και κατόπιν της αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218/ΕΞ 
2016/14-11-2016 (3696 Β) απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Οικονομικών με την οποία ανατέθηκαν 
αρμοδιότητες στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη 
Παπανάτσιου, γίνεται αποδεκτή η δωρεά ενός Η/Υ εκτι-
μώμενης αξίας τριακοσίων (300) ευρώ, από τον Επγό (Ι) Λι-
νάρδο Χρήστο, προς το Σμήνος Εκμετάλλευσης Εξομοιωτή 
Πτήσεως (ΣΕΕΠ), για χρήση MIS στο γραφείο ΔΚΤΗ ΣΕΕΠ.

  Η Υφυπουργός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ  

I

(4)
    Αποδοχή δωρεάς τηλεόρασης 32" του Πέτρου 

Βασιλείου προς το Ελληνικό Δημόσιο.

  Με την αριθμ. ΔΚΠ Α 0002281/ΕΞ 2017/7-2-2017 
απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του 
ν. 4182/2013, όπως αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 32 του 
ν. 4223/2013, και κατόπιν της αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218/ΕΞ 
2016/14-11-2016 (3696 Β) απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Οικονομικών με την οποία ανατέθη-
καν αρμοδιότητες στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικα-
τερίνη Παπανάτσιου, γίνεται αποδεκτή η δωρεά μίας 
τηλεόρασης 32" τύπου LED 32LB5610 LG, εκτιμώμενης 
αξίας διακοσίων σαράντα (240) ευρώ, από τον Πέτρο 
Βασιλείου, προς το 251 ΓΝΑ.

Η Υφυπουργός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ  

I

(5)
    Αποδοχή δωρεάς φορητού Η/Υ της Ανθσγού (ΥΨ) 

Λουκάνικα Αναστασίας προς το Ελληνικό Δημό-

σιο.

  Με την αριθμ. πρωτ. ΔΚΠ Α 0002279/ΕΞ 2017/
7-2-2017 απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του 
ν. 4182/2013, όπως αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 32 του 
ν. 4223/2013, και κατόπιν της αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218/ΕΞ 
2016/14-11-2016 (3696 Β) απόφαση του Πρωθυπουργού 

και του Υπουργού Οικονομικών με την οποία ανατέθη-
καν αρμοδιότητες στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικα-
τερίνη Παπανάτσιου, γίνεται αποδεκτή η δωρεά ενός 
φορητού Η/Υ εκτιμώμενης αξίας πενήντα (50) ευρώ, 
από την Ανθσγό (ΥΨ) Λουκάνικα Αναστασία, προς την 
110 ΠΜ.

Η Υφυπουργός

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ  

Ι

        Αριθμ. 162/15562 (6)
Τροποποίηση της αριθ. 079833/25.10.2011 από-

φασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων «Γεωργοπεριβαλλοντι-

κές ενισχύσεις στο πλαίσιο ορισμένων δράσεων 

του μέτρου 2.1.4 του Προγράμματος Αγροτι-

κής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2007-2013 "Αλέξανδρος 

Μπαλτατζής"» (Β΄2366/25.10.2011), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 69 παρ. 2 του ν. 4314/2014 «Α) Για τη 

διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-
2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2012 (EE L 156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροπο-
ποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 265), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Του άρθρου 62 παρ. 2 του ν. 4235/2014 «Διοικη-
τικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή 
της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς 
των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προ-
στασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 
(Α΄ 32), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 
46 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές 
συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 78).

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (Α΄ 98).

2. Τους Κανονισμούς, όπως ισχύουν:
α) (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, της 20ής 

Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη της αγροτικής ανά-
πτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (EEL 277, 21.10.2005, σ.1).

β) (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 της Επιτροπής, της 15ης Δε-
κεμβρίου 2006, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του 
Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης 
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από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης (ΕΓΤΑΑ) (EEL 368, 23.12.2006, σ.15).

γ) (ΕΕ) αριθ. 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 Τα-
μείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασ-
σας 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 κα-
τάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347, 
20.12.2013, σ. 320).

δ) (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη 
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ.487).

ε) (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά 
με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακο-
λούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κα-
τάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 
165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 
1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ 
L 347, 20.12.2013, σ.549).

στ) (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί 
θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωρ-
γούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής 
γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κανονι-
σμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
73/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L347, 20.12.2013, σ.608).

ζ) (ΕΕ) αριθ. 1310/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά 
με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη 
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά τους πόρους και την κατανομή τους για το έτος 
2014 και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
73/2009 του Συμβουλίου και των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 
1307/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά την εφαρμογή τους κατά το έτος 2014 (ΕΕ L 347, 
20.12.2013, σ.865).

η) Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 640/2014 
της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλή-
ρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά 
το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και 
τους όρους απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών καθώς 
και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμε-
σες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και 
την πολλαπλή συμμόρφωση (EEL 181, 20.06.2014, σ. 48).

θ) Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 807/2014 
της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλή-
ρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη 
της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και για τη θέσπιση 
μεταβατικών διατάξεων (ΕΕ L 227, 31.07.2014, σ. 1).

ι) Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 808/2014 της Επι-
τροπής, της 17ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη θέσπιση κα-
νόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (ΕΕ L 227, 
31.07.2014, σ. 18).

ια) Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επι-
τροπής, της 17ης Ιουλίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγ-
χου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή 
συμμόρφωση (ΕΕ L 227, 31.07.2014, σ. 69).

3. Την αριθ. C (2015) 9170 final /11.12.2015 Εκτελε-
στική Απόφαση της Επιτροπής, για την έγκριση του 
προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για 
στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης, όπως κάθε φορά ισχύει.

4. Το κεφάλαιο 19 «Μεταβατικές ρυθμίσεις» του Προ-
γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-
2020 (CCI 2014GR06RDNP001).

5. Την αριθ. 704/47405/18.04.2016 απόφαση του Γενι-
κού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοι-
νοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Απόφαση καθορισμού συνεχιζόμενων 
πράξεων του Μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007 - 2013 στο Μέ-
τρο 11 του ΠΑΑ 2014 - 2020» (ΑΔΑ: Ω0144653ΠΓ-ΜΗ9).

6. Την αριθ. 3379/19.04.2016 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινο-
τικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Απόφαση καθορισμού συνεχιζόμενων πρά-
ξεων του Μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007 - 2013 στο Μέτρο 
10 του ΠΑΑ 2014 - 2020» (ΑΔΑ: 67ΠΧ4653ΠΓ-ΒΧΙ).

7. Την απόφαση Υ200/21.11.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3755) «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Τσιρώνη».

8. Τη με αριθ. 2840/14.11. 2016 σύμφωνη γνώμη της 
ΕΥΔΠΑΑ.

9. Τη με αριθ. 158875/11. 11. 2016 σύμφωνη γνώμη 
του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη πέραν αυτής 
που προκαλείται με την αριθ. 1014/72578/24.06.2016 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Έγκριση πιστώσεων για την καταβολή 
ανειλημμένων υποχρεώσεων του Μέτρου 10 "Γεωρ-
γοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα" και του Μέ-
τρου 11 "Βιολογικές καλλιέργειες" του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 κατά το έτος 2016» 
(ΦΕΚ Β΄1929/29.06.2016), αποφασίζουμε:
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Άρθρο μόνο
Τροποποίηση της αριθ. 079833/25.10.2011 
κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει

1. Το σημείο 2δ της παραγράφου Α΄ του άρθρου 9 της 
αριθ. 079833/25.10.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2366) κοινής υπουργικής 
απόφασης, όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 2 
του άρθρου τέταρτου της αριθ. 1683/109963/17.09.2013 
(ΦΕΚ Β΄ 2333) κοινής υπουργικής απόφασης και το άρ-
θρο 4 της αριθ. 1222/86900/10.08.2016 (ΦΕΚ Β΄ 2459) 
ΥΑ, αντικαθίσταται ως εξής:

«δ. Φωτοτυπία της άδειας εγκατάστασης, ή άδειας 
προέγκρισης εγκατάστασης σύμφωνα με τα αναφερόμε-
να στο ν. 4056/2012, όπως ισχύει (η οποία στη συνέχεια 
για λόγους συντομίας καλείται "Άδεια"), για την περίπτω-
ση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, των δράσεων 
1.2 «Βιολογική κτηνοτροφία», 1.3 «Εκτατικοποίηση της 
κτηνοτροφίας», 3.1 «Διατήρηση απειλούμενων με εγκα-
τάλειψη φυλών αγροτικών ζώων» και 3.5 «Προστασία 
Εθνικού θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου», όπου απαιτείται 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Σε περίπτωση μη προσκόμισης της άδειας και εφόσον 
έχει υποβληθεί η σχετική για την έκδοση της αίτηση, 
αντίγραφο της οποίας προσκομίζεται στο φορέα υλοποί-
ησης, γίνεται δεκτή η Άδεια που έχει εκδοθεί μέχρι τις 15 
Μαΐου 2017 για τους δικαιούχους της δράσης 1.2 «Βιολο-
γική κτηνοτροφία» ή ως τις 16 Αυγούστου 2017 για τους 
δικαιούχους της δράσης 3.1 «Διατήρηση απειλούμενων 
με εγκατάλειψη φυλών αγροτικών ζώων». Στην περίπτω-
ση αυτή η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει αναδρομικά 
για όλα τα έτη κατά τα οποία εφαρμόστηκαν οι συμβατι-
κές υποχρεώσεις των δικαιούχων. Η προσκόμιση άδειας 
που έχει εκδοθεί μετά την παρέλευση των παραπάνω 
ημερομηνιών δεν οδηγεί σε καταβολή ενίσχυσης για 
κανένα έτος εφαρμογής.

Ο αριθμός και το είδος των ζώων της αίτησης ενίσχυ-
σης δεν πρέπει να ξεπερνά τη δυναμικότητα της κτηνο-
τροφικής εγκατάστασης για την οποία έχει εκδοθεί η εν 
λόγω Άδεια ή αναφέρεται στη σχετική αίτηση.».

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 079833/25.10.2011 
(ΦΕΚ Β΄ 2366) κοινή υπουργική απόφαση, όπως έχει 
τροποποιηθεί από τις αριθ. 1683/109963/17.09.2013 
(ΦΕΚ Β΄ 2333), 1809/103098/13.08.2014 (ΦΕΚ Β΄ 2217), 
2605/147303/26.11.2014 (ΦΕΚ Β΄ 3175) κοινές αποφά-
σεις των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Αντα-
γωνιστικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
και την αριθ. 1222/86900/10.08.2016 (ΦΕΚ Β΄ 2459) 
υπουργική απόφαση.

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2017 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

    Αριθμ. απόφ. 17 (7)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 
του Δήμου Κεφαλλονιάς.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176 Α΄/16-12-15).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 36, 48 και 49 του ν. 3584/ 
2007 (ΦΕΚ 143 Α/28-6-2007) « Κώδικα Κατάστασης Δη-
μοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

4. Την αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ/05.01.2016 εγκύκλιο του 
υπουργείου οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την 
εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/ 
2015 (176 /Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλή-
λων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτο-
διοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού 
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του 
ν. 3429/2005 (Α 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις».

5. Την παρ. 10 του άρθρου 12 του ν. 2503/1997.
6. Τον ΟΕΥ του Δήμου Κεφαλλονιάς (ΦΕΚ 724/2012 Β΄).
7. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων.
8. Την ανάγκη εκτέλεσης της υπηρεσίας Ληξιάρχου του 

Δήμου Κεφαλλονιάς πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου.
9. Την ανάγκη σύνταξης και τήρησης των πρακτικών 

και συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλο-
νιάς κατά τις συνεδριάσεις που εκτελούνται πέραν του 
υποχρεωτικού ωραρίου.

10. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω 
απασχόληση θα ανέλθει στο ποσόν των 1.540 ευρώ 
η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις των ΚΑ 
10.6012 προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού έτους 
2017, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων 
του Δήμου, κατά το έτος 2017 αναλυτικά ως εξής:

Α. 20ωρες απλής υπερωριακής απογευματινής εργασί-
ας μηνιαίως μέχρι την 22η ώρα, για (8) οκτώ υπαλλήλους, 
για την κάλυψη των αναγκών εκτέλεσης της υπηρεσίας 
Ληξιάρχου στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Κεφαλ-
λονιάς, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου.

Β. 20ωρες απλής υπερωριακής απογευματινής εργα-
σίας μηνιαίως μέχρι την 22η ώρα, για (1) μια υπάλληλο, 
για την κάλυψη των αναγκών σύνταξης και τήρησης των 
πρακτικών και συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλί-
ου Κεφαλλονιάς, κατά τις συνεδριάσεις που εκτελούνται 
πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης χου προσωπι-
κού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις 
ανάγκες της Υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αργοστόλι, 30 Ιανουαρίου 2017

Ο Δήμαρχος 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ
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    Αριθμ. απόφ. 30/2017  (8)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για την 

τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτι-

κού Συμβουλίου, των Δημοτικών και Τοπικών 

Συμβουλίων, των Ληξιαρχείων του Δήμου και 

των Δ. Σ. ΝΠΔΔ (Λιμενικού Ταμείου, Α/βάθμιας 

και Β/βάθμιας Σχολικών Επιτροπών), έτους 2017.

  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 84 του ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ 87/2010/τ. Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη-
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης»

2. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 49 και 176 του ν. 3584/ 
2007 (ΦΕΚ 143/τ. Α΄/28.6.2007) «Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/τ. Α΄/16.12.2015).

4. Τη με αρ.πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 παροχή 
οδηγιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την 
εφαρμογή των διατάξεων του κεφ. Β΄ του ν. 4354/2015.

5. Το με αρ. Πρωτ. 2/5708/0022/24.02.2012 έγγραφο 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, για το με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπι-
κό του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ.

6. Τις με αριθμό πρωτ. 342, 340, 339 και 341/
11-01-2017 βεβαιώσεις της Οικονομικής Υπηρεσίας του 
Δήμου Μαλεβιζίου και τη με αρ. πρωτ. 1/5-1-2017 βεβαί-
ωση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου σχετικά με την 
πρόβλεψη των αναγκαίων πιστώσεων στον προϋπολο-
γισμό για το οικονομικό έτος 2017.

7. Την με αρ. 688/24-8-2016 «περί ορισμού Αντιδημάρ-
χων για την περίοδο 2016-2019» απόφαση του Δημάρ-
χου Μαλεβιζίου. (ΑΔΑ: ΩΟΙΤΩΛΣ-16Ω).

8. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο 
Δήμο Μαλεβιζίου.

9. Τις ανάγκες που δημιουργούνται για την αντιμετώ-
πιση των οποίων επιβάλλεται η απασχόληση του προ-
σωπικού πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας ως 
κατωτέρω:

α. Την ανάγκη τήρησης πρακτικών των συνεδριάσεων 
του Δημοτικού Συμβουλίου και των Συμβουλίων των

Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Μα-
λεβιζίου

β. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας για 
τους ληξιάρχους του Δήμου Μαλεβιζίου

γ. Την ανάγκη εκτέλεσης της διοικητικής και λογιστικής 
υπηρεσίας του Διοικητικού Συμβουλίου του

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου του Δήμου Μαλεβιζίου
δ. Την ανάγκη τήρησης πρακτικών των συνεδριάσεων 

και εκτέλεσης λογιστικών εργασιών της Α/θμιας και
Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Μαλεβιζίου.
10. Η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω απα-

σχόληση, πλέον εργοδοτικής εισφοράς, θα βαρύνει τον 

προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2017, δίχως να 
είναι απαραίτητη και αναγκαία η εξάντληση του ορίου 
υπερωριακής απασχόλησης ανά μήνα.

11. Οι πιστώσεις έχουν προβλεφθεί στους ΚΑ.: 
10.6012.0002 -1.200,00- ευρώ, 10.6022.0003 -2.000,00- 
ευρώ, 10.6022.0001 -900,00- ευρώ, 10.6012.0004-
1.400,00- ευρώ, 10.6012.0005-1.200,00 -ευρώ, 
10.6012.0006 -1.250,00- ευρώ, 10.6012.0007 -2.000,00- 
ευρώ, 35.6012.0001 -1.000,00- ευρώ, 70.6012.0001 - 
1.200,00 ευρώ, και για εργοδοτικές εισφορές στους ΚΑ. 
10.6051, 10.6052, 35.6051, 70.6051 του προϋπολογισμού 
του Δήμου Μαλεβιζίου οικονομικού έτους 2017 καθώς 
και στους Κ.Α.: 10.6012 -1500,00- ευρώ και 10.6051 - 
400,00- ευρώ του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Λιμε-
νικό Ταμείο Ηρακλείου οικονομικού έτους 2017, ικανή 
να καλύψει την δαπάνη της ως άνω υπερωριακής απα-
σχόλησης, αποφασίζουμε:

Α. Καθιερώνουμε από την δημοσίευση της παρούσας 
και μέχρι 31/12/2017, υπερωριακή εργασία με αμοιβή, 
σε δεκατρείς (13) υπαλλήλους του Δήμου Μαλεβιζίου 
που τηρούν, πέρα από το υποχρεωτικό ωράριο εργασίας 
τους τα πρακτικά συνεδριάσεων:

1. Του Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Των Δημοτικών Κοινοτήτων Γαζίου, Κρουσώνα, 

Αχλάδας, Ροδιάς.
3. Των Τοπικών Κοινοτήτων Φόδελε,, Καλεσσίων, Κορ-

φών, Λουτρακίου, Σάρχου, Τυλίσου, Γωνιών, Κεραμουτσί-
ου, Μαράθου, Δαμάστας, Καμαριώτη, Αηδονοχωρίου και 
Αστυρακίου, Καμαρίου, Μονής.

Β. Καθιερώνουμε από την δημοσίευση της παρούσας 
και μέχρι 31/12/2017, υπερωριακή εργασία με αμοιβή 
στους τρεις (3) ληξιάρχους του Δήμου Μαλεβιζίου, πέρα 
από το υποχρεωτικό ωράριο εργασίας τους.

Γ. Καθιερώνουμε από την δημοσίευση της παρούσας 
και μέχρι 31/12/2017, υπερωριακή εργασία με αμοιβή, 
για δύο (2) υπαλλήλους του Δήμου Μαλεβιζίου, πέρα 
από το υποχρεωτικό ωράριο εργασίας του, για την τήρη-
ση πρακτικών των συνεδριάσεων και εκτέλεσης λογιστι-
κών εργασιών της Α΄/βάθμιας και Β΄/βάθμιας Σχολικής 
Επιτροπής του Δήμου Μαλεβιζίου.

Δ. Καθιερώνουμε από την δημοσίευση της παρούσας 
και μέχρι 31/12/2017 υπερωριακή εργασία με αμοιβή, 
για έναν (1) υπάλληλο του Δήμου Μαλεβιζίου, πέρα από 
το υποχρεωτικό ωράριο εργασίας του, για την εκτέλεση 
της διοικητικής και λογιστικής υπηρεσίας του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου του 
Δήμου Μαλεβιζίου.

Οι κατά τα ως άνω ώρες απογευματινής υπερωριακής 
εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι 
(120) ανά υπάλληλο κατά το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους 
και άλλες εκατόν είκοσι (120) κατά το δεύτερο.

Οι παραπάνω εργασίες θα πρέπει να βεβαιώνονται 
από τον καθ' ύλη αρμόδιο Αντιδήμαρχο ή τον αρμόδιο 
Πρόεδρο Δημοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου. Η βε-
βαίωση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή 
της υπερωριακής αποζημίωσης.

Η ωριαία αποζημίωση των υπαλλήλων που θα απα-
σχοληθούν για την αναφερόμενη εργασία καθορίζε-
ται με βάση την εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ/
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6-5-2016 «παροχή οδηγιών του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους για την εφαρμογή των διατάξεων του κεφ. Β΄ 
του ν. 4354/2015».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Γάζι, 13 Ιανουαρίου 2017

Ο Αντιδήμαρχος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΚΟΣ

I

Αριθμ. Πρωτ. 762 
              απόφ. 9/17 (9)
    Έγκριση χορήγησης υπερωριών έτους 2017 σε 

υπαλλήλους του Δήμου Νοτίου Πηλίου.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 48 του 

ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007) «Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

2. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του ν. 3852/ 
2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)»Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
4. Την υπ' αρ. οικ.2/78400/002/14.11.2011 Εγκύκλιο 

του Υπουργείου Οικονομικών.
5. Τον αριθμό υπηρετούντων υπαλλήλων του Δήμου
6. Τις ανάγκες τήρησης των πρακτικών των συνεδριά-

σεων των Τοπικών Συμβουλίων σε απογευματινό ωράριο 
πέραν του κανονικού ωραρίου.

7. Τις ανάγκες τήρησης των πρακτικών του Δημοτικού 
Συμβουλίου σε απογευματινό ωράριο πέραν του κανο-
νικού ωραρίου.

8. Τις ανάγκες της λειτουργίας των ληξιαρχείων των 
πέντε Δημοτικών Ενοτήτων σε απογευματινό ωράριο 
πέραν του κανονικού ωραρίου.

9. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω 
απασχόληση θα ανέλθει στο ποσό των 10000,00€ για 
τους μόνιμους υπαλλήλους και 2000,00€ για τους ΙΔΑΧ. 
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώ-
σεις των ΚΑ 106012.000 και ΚΑ 106022 αντίστοιχα του 
Προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση 12 υπαλ-
λήλων του Δήμου όπως περιγράφεται ανωτέρω,για την 
κάλυψη των αναγκών με υπερωριακή απασχόληση της 
τήρησης των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου 
και των Τοπικών Συμβουλίων του Δήμου καθώς και της 
τήρησης του Ληξιαρχείου,για το χρονικό διάστημα για 
όλο το 2017 έως 20 ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως με 
την προβλεπόμενη από τον νόμο αποζημίωση για την 
κάλυψη των προαναφερθέντων αναγκών του Δήμου.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/
ΚΛΑΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣ-
ΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΕΩΣ..

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 9 20

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 20

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 20

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπι-
κού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις 
ανάγκες της υπηρεσίας.

Η κάλυψη των σχετικών πιστώσεων θα γίνει από τους 
αντίστοιχους κωδικούς που έχουν προβλεφθεί στον προ-
ϋπολογισμό έτους 2017 του Δήμου.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της, σύμ-
φωνα με το άρθρο 79 παρ. 4 του Κώδικα Δήμων και Κοι-
νοτήτων (ν. 3463/2006).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αργαλαστή, 26 Ιανουαρίου 2017

Ο Δήμαρχος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΟΡΤΟΥΝΑΣ  
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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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