
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής για εξέτα-
ση συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχια-
κών τίτλων.

2 Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. οικ. 61510/5758/
30-12-2010 (Β’ 5) και Α 35070/3360/22-10-2013 
(Β’ 2738) υπουργική απόφαση περί του καθορι-
σμού κομίστρου ορισμένων διαδρομών με επιβα-
τηγά δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα εντός 
του νομού Αττικής και της Δημοτικής Ενότητας 
Καβάλας.

3 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 9328/118691/ 
30.10.2015 (Β’ 2366) απόφασης του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μεταβί-
βαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή 
Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμ-
ματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινο-
τικών Πόρων, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυν-
σης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους 
Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου, του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

4 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4809/110874/
13-10-2015 υπουργική απόφαση (Β΄ 2269) «Συ-
μπληρωματικά μέτρα εφαρμογής της συνδεδε-
μένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής 
τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανο-
νισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και Συμβουλίου».

5 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4796/54558/6-4-2016 
(ΦΕΚ 1139/Β΄/2016) απόφασης Καθορισμός ανώ-
τατου αριθμού ημερών μετακίνησης εκτός έδρας 
των με οποιαδήποτε σχέση εργασίας υπαλλήλων 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

6 Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους αυ-
τής, πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής 
λειτουργίας της επένδυσης της επιχείρησης 
«ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥ-
ΛΟΣ Ε.Ε.», η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του 
Ν.3908/2011

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

7 Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. Φ.1575/ 
2016/0001262/ΑΚ/10.06.2016 απόφαση του 
Ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που δημο-
σιεύθηκε στο ΦΕΚ 1858/τ. Β΄/24.06.2016.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 106685/Δ3 (1)

 Συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής για εξέ-

ταση συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυ-

χιακών τίτλων.  

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 28 του 

Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193Α), όπως αντικαταστάθηκαν από 
τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83Α)

2) Το Π.δ. 65/2015 (Α'106).
3) Την υπ' αριθμ. 9508/4-9-2015 (ΦΕΚ 1927 τ. Β'/

8-9-2015) υπουργική απόφαση. «Συγκρότηση Επιστημο-
νικής Επιτροπής για εξέταση συνάφειας των διδακτορι-
κών και μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και 
Εκπαίδευση (ΕΑΕ)».

4) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Α: Τη συγκρότηση άμισθης Επιστημονικής Επιτροπής 
στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ως ακολούθως:

1. Κουρμπέτης Βασίλειος, του Θεοδώρου, Σύμβουλος 
Α' του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των, ως Πρόεδρος.

2. Κούτρας Στέφανος, του Γεωργίου, Σύμβουλος Β' του 
ΙΕΠ, ως Αντιπρόεδρος, με αναπληρώτρια τη Χατζοπού-
λου Μαριάννα, του Αλεξάνδρου, Διευθύντρια Ειδικού 
Δ.Σ. Κωφών Πεύκης.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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3. Βλαχόπουλος Λάζαρος, του Αργυρίου, Σύμβουλος Β' 
του ΙΕΠ, ως μέλος, με αναπληρώτρια τη Μάνου Ιωάννα, 
του Κωνσταντίνου, Σύμβουλος Α' του ΥΠΠΕΘ.

4. Μπαλαμώτης Γεώργιος, του Δημητρίου, Σχολικός 
Σύμβουλος 9ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής, ως μέλος, 
με αναπληρώτρια τη Γελαστοπούλου Μαρία, του Ανα-
στασίου, Εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής.

5. Μπομπαρίδου Χρυσή, του Δημητρίου, ΠΕ Εκπαι-
δευτικής Υποστήριξης, ως μέλος, με αναπληρωτή τον 
Παπαδόπουλο Νικόλαο, του Κωνσταντίνου, Δ/ντή στο 
Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αυτιστικών Πειραιά.

6. Τσιακούλιας Φίλιππος, του Αθανασίου, Ψυχολόγος 
στο ΕΕΕΕΚ Αιγάλεω, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Αρ-
βανίτη Δημήτριο, του Νικολάου, Εργοθεραπευτή στο 
ΕΕΕΕΚ Αιγάλεω.

7. Παναγιώτου Μάνθα, του Βασιλείου, Κοινωνική Λει-
τουργός στο 10ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αθηνών ως μέ-
λος, με αναπληρώτρια την Αποστολοπούλου Αθανασία, 
του Νικολάου, Λογοθεραπεύτρια στο Ειδικό Γυμνάσιο Ιλίου.

8. Παπαευαγγέλου Κωνσταντίνο, του Βασιλείου, Σχολι-
κό Νοσηλευτή στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου 
ως μέλος, με αναπληρωτή τον Στεργιούλη Ιωάννη, του 
Παναγιώτη, Φυσικοθεραπευτή στο ΚΕΔΔΥ Ιωαννίνων.

9. Χατζηπέτρου Ανθούλα, του Αλέξανδρου, Επιστη-
μονική συνεργάτης ΕΣΑμεΑ, ως μέλος, με αναπληρωτή 
τον Λογαρά Δημήτριο, του Κοσμά, Επιστημονικός συ-
νεργάτης ΕΣΑμεΑ.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, όταν ελλείπει, απουσιά-
ζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. 
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Σπανάκη Άννα, 
του Σταύρου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο ΙΕΠ, 
με αναπληρώτρια τη Κατσανδρή Ευτυχία, του Ιωάννη, 
υπάλληλο του ΙΕΠ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου.

Β: Έργο της Επιτροπής είναι να ορίζει τα κριτήρια και να 
εξετάζει τις συνάφειες των μεταπτυχιακών-διδακτορικών 
τίτλων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) και στη 
Σχολική Ψυχολογία των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και του Ειδικού Εκπαιδευτι-
κού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) καθώς και να εξετάζει τη συνάφεια 
των μεταπτυχιακών-διδακτορικών τίτλων του Ε.Ε.Π. με το 
αντικείμενο απασχόλησης της ειδικότητας του κλάδου.

Ειδικότερα:
1. Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης δέχονται τις αιτήσεις για εξέταση συνάφει-
ας των μεταπτυχιακών-διδακτορικών τίτλων στην Ειδική 
Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) και στη Σχολική Ψυχολογία 
των υποψήφιων αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΑΕ και 
τις υποβάλλουν στις Διευθύνσεις Διοίκησης Προσωπι-
κού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
του ΥΠΠΕΘ, οι οποίες τις αποστέλλουν στην Επιτροπή 
του Ι.Ε.Π., ομαδοποιημένα ανά κλάδο-ειδικότητα και τίτλο 
μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Η Επιτροπή κρί-
νει τις συνάφειες και αποστέλλει τις σχετικές Πράξεις της 
στις Διευθύνσεις Διοίκησης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ αντίστοι-
χα, οι οποίες ενημερώνουν σχετικά τους ηλεκτρονικούς 
φακέλους των υποψηφίων αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

2. Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δέχονται τις αιτήσεις των 
υποψηφίων αναπληρωτών του Ειδικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) προς εξέταση συνάφειας των μετα-
πτυχιακών-διδακτορικών τίτλων στην ΕΑΕ, στη Σχολική 
Ψυχολογία καθώς και των μεταπτυχιακών-διδακτορικών 
τίτλων με το αντικείμενο απασχόλησης της ειδικότητας 
του κλάδου και αποστέλλουν τα αιτήματα στην Επιτροπή 
του Ι.Ε.Π., ομαδοποιημένα ανά κλάδο - ειδικότητα και τίτ-
λο μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Η Επιτροπή 
κρίνει τις συνάφειες και αποστέλλει τις σχετικές Πράξεις 
της στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες ενημερώνουν 
σχετικά τους ηλεκτρονικούς φακέλους των υποψηφίων 
αναπληρωτών του Ε.Ε.Π.

Γ. Οι συνεδριάσεις της επιτροπής θα γίνονται μετά από 
πρόσκληση του Προέδρου της και πραγματοποιούνται 
είτε σε χώρο του Ι.Ε.Π. είτε με τηλεδιάσκεψη.

Δ. Καταργείται η υπ' αριθμ. 9508/4-9-2015 (ΦΕΚ 1927 τ. 
Β'/8-9-2015) υπουργική απόφαση με θέμα: «Συγκρότηση 
Επιστημονικής Επιτροπής για εξέταση συνάφειας των 
διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική 
Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 29 Ιουνίου 2016 

Ο Υπουργός 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Ι

    Αριθμ. οικ. A 37476/2465 (2)
Τροποποίηση των υπ' αριθμ. οικ. 61510/5758/

30-12-2010 (Β' 5) και Α 35070/3360/22-10-2013 

(Β' 2738) υπουργική απόφαση περί του καθορισμού 

κομίστρου ορισμένων διαδρομών με επιβατηγά δη-

μόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα εντός του νομού 

Αττικής και της Δημοτικής Ενότητας Καβάλας.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Της παραγράφου 2 του άρθρου 105 του Ν. 4070/2012 

(ΦΕΚ Α' 82) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Με-
ταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».

2. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώ-
θηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98).

3. Το άρθρο 21 του Ν. 2859/2000 «Κύρωση του Κώδικα 
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (Α' 248), όπως ισχύει.

4. Των υπ' αριθμ. οικ. 61510/5758/30-12-2010 «Καθορι-
σμός κομίστρου για επιβατικά δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) 
αυτοκίνητα» (Β' 5) και Α 35070/3360/22-10-2013 «Καθο-
ρισμός κομίστρου ορισμένων διαδρομών με επιβατηγά 
δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα στη Δημοτική Ενό-
τητα Καβάλας» (Β' 2738) υπουργική απόφαση.

5. Του άρθρου 3 του Π.δ. 70/2015 (Α' 114) με το οποίο 
ανασυνιστάται το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων.
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6. Του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α' 116).

7. Της υπ' αριθ. οικ. 19273/565/Φ. 1/16.03.2016 απόφα-
σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Μα-
ρίνας Χρυσοβελώνη» (Β' 710).

8. Της υπ' αριθμ. οικ. 26398/28-4-2015 (ΤΥΕΘΟΔΦ 315) 
κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 
Τουρισμού «Διορισμός Γενικής Γραμματέως του πρώην 
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

9. Την ανάγκη αναπροσαρμογής, συνεπεία των φο-
ρολογικών ρυθμίσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 
52 του Υποκεφαλαίου Δ του Κεφαλαίου Β του Μέρους 
Πρώτου του Ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την 
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 
94) με την οποία αυξάνεται ο κανονικός συντελεστής 
Φ.Π.Α. σε 24%, του κομίστρου που εισπράττεται για την 
εκτέλεση ορισμένων διαδρομών με Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ αυτοκί-
νητα στο νομό Αττικής και στη Δημοτική Ενότητα Κα-
βάλας.

10. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Αντικαθιστούμε την παράγραφο 1 της υπ' αριθμ. 
οικ. 61510/5758/30-12-2010 (Β' 5) υπουργική απόφαση 
ως εξής:

«1. Καθορίζουμε το τιμολόγιο κομίστρου για τις κά-
τωθι διαδρομές που εκτελούνται από Ε.Δ.Χ. αυτοκίνη-
τα- ΤΑΞΙ στο ποσό των 38 € (τιμολόγιο 1) για τις ώρες 
05:00' - 00:00' και 54 € (τιμολόγιο 2) για τις ώρες 00:00' 
έως 05:00:»

2. Αντικαθιστούμε την παράγραφο 1 της υπ' αριθμ. Α 
35070/3360/17-10-2013 (Β' 2738) υπουργική απόφαση 
ως εξής: 

«1. Καθορίζουμε το τιμολόγιο κομίστρου στο ποσό 
των 38 € για όλο το 24ωρο για διαδρομές που εκτελού-
νται από Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα - ΤΑΞΙ με σημείο έναρξης τον 
Κρατικό Αερολιμένα Καβάλας «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» 
και τέλος οποιοδήποτε σημείο της Δ.Ε. Καβάλας που 
περικλείεται εντός της περιοχής που οριοθετείται από 
το τέρμα της οδού Νυρεμβέργης (Δημοτικά Κοιμητή-
ρια), το τέρμα της οδού Τενέδου, την Περιμετρική οδό, 
το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο και την Ιερά Μονή του 
«ΑΓΙΟΥ ΣΙΛΑ», και αντίστροφα.»

3. Κατά τα λοιπά εφαρμογή έχει η υπ' αριθμ. Α 54501/ 
5518/28-01-2014 (Β' 227) υπουργική απόφαση.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Ιουνίου 2016

Η Υφυπουργός

ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ

      Αριθμ. 5660/74890 (3)
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 9328/118691/ 

30.10.2015 (Β' 2366) απόφασης του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων "Μεταβίβαση 

του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουρ-

γού» στον Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα 

Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών 

Πόρων, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, 

Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμή-

ματος και Υπεύθυνους Γραφείου, του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 41, 50, 51, 52, 54 και 90 του Κώδικα 

Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του 
Π.δ. 63/2005 (Α' 98). «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».

β) Του άρθρου 9 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 2690/1999 (Α' 45).

γ) Του Π.δ. 107/2014 (Α΄ 174) «Οργανισμός Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει.

δ) Του Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

2. Την υπ' αριθμ. 9328/118691/30.10.2015 (Β' 2366) 
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής 
«με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, Γενικό 
Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινο-
τικών Πόρων, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, 
Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος 
και Υπεύθυνους Γραφείου, του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων".

3. Την υπ' αριθμ. 1865/65330/8.06.2016 (Β΄ 1695) από-
φαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Ανάθεση καθηκόντων του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού 
Πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης του Ευρωπαϊκού 
Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης στην Ειδική 
Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 και στη Διεύθυν-
ση Προγραμματισμού και Εφαρμογών του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ' αριθμ. 9328/118691/30.10.2015 
(Β' 2366) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, ως ακολούθως:

1. Η υπό στοιχείο 5 περίπτωση που αφορά τις αρμοδιό-
τητες της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Εφαρμογών 
της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Αγροτικής Ανάπτυξης, 
αντικαθίσταται και το δικαίωμα υπογραφής με «εντολή 
Υπουργού» μεταβιβάζεται στο αναγραφόμενο όργανο 
ως εξής: «
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5. Καθορισμός του πληρωτέου ποσού 
και λοιπά έγγραφα για την καταβο-
λή οικονομικών ενισχύσεων στους 
δικαιούχους που υπήχθησαν στις 
διατάξεις για τη βελτίωση των συν-
θηκών μεταποίησης και εμπορίας γε-
ωργικών προϊόντων και των λοιπών 
Μέτρων του ΠΑΑ αρμοδιότητας της 
Διεύθυνσης καθώς και αποφάσεις 
χρηματοδότησης από το ΠΔΕ

Προϊστάμενος 
Γενικής 
Διεύθυνσης

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Ιουνίου 2016

Ο Υπουργός 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Ι

    Αριθμ. 3262/74786 (4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4809/110874/

13-10-2015 υπουργική απόφαση (Β΄ 2269) «Συ-

μπληρωματικά μέτρα εφαρμογής της συνδεδε-

μένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής 

τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανο-

νισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι-

νοβουλίου και Συμβουλίου».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπ' όψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 2α του αρ. 62 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 προστα-
σίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

β) της παρ. 2 του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. 925/39512/
21-4-2015 υπουργική απόφαση (Β' 680) «Καθορισμός λε-
πτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον 
τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 
52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου».

γ) των άρθρων 13 μέχρι και 29 του Ν. 2637/1998 (Α' 
200) «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου 
Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυή-
σεων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με 
το άρθρο 4 του Ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154 Α'), το άρθρο 24 
του Ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223 Α') και το άρθρο 29 παρ. 1-8 
του Ν. 3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α'/03),

δ) της υπ’ αριθμ. 1791/74062 (ΦΕΚ Β1468/14-7-2015) 
«Εφαρμογή του καθεστώτος της πολλαπλής Συμμόρ-
φωσης σε εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 1306/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τους 
Κανονισμούς 640/2014 και 809/2014 της Επιτροπής», 

ε) του άρθρου 33 της υπ’ αριθμ. 104/7056/2015 υπουρ-
γική απόφαση (ΦΕΚ 147Β/22-2-2015) «Εθνικές επιλο-
γές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των 
άμεσων ενισχύσεων κατ' εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 

1307/2013 και του Κανονισμού(ΕΚ)1306 /2013 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».

2. Τους Κανονισμούς (ΕΕ):
α) 1307/2013 του Συμβουλίου, «Για τη θέσπιση κοινών 

κανόνων για τις άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει 
καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής 
πολιτικής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 63/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 
του Συμβουλίου».

β) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου «σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και 
την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και 
την κατάργηση 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».

δ) 639/2014 της Επιτροπής «για τη συμπλήρωση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων 
για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώ-
των στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτι-
κής και για την τροποποίηση του παραρτήματος Χ του 
εν λόγω κανονισμού».

ε) 640/2014 της Επιτροπής «για τη συμπλήρωση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολο-
κληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους 
όρους απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών καθώς και 
τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες 
ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την 
πολλαπλή συμμόρφωση».

στ) 641/2014 της Επιτροπής «για τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί 
θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωρ-
γούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής 
γεωργικής πολιτικής».

ζ) 809/2014 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά 
το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέ-
τρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση.

3. α) το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α' 38).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4809/110874/13-10-2015 

υπουργική απόφαση (Β' 2269)
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η απορριπτέα πρώτη ύλη στο πλαίσιο του καθεστώ-

τος της συνδεδεμένης ενίσχυσης καθορίζεται ως εξής:
- ξένα σώματα: θεωρείται ως ξένο σώμα οτιδήποτε δεν 

είναι καρπός. Περιλαμβάνονται τα φυτικά υπολείμματα 
(φύλλα, κλαδιά, χόρτα κ.λπ.), τα ανόργανα σώματα (χώμα, 
χαλίκια, πέτρες κ.λπ.) και τα διάφορα υπολείμματα.

- πράσινες τομάτες: υγιείς καρποί που δεν έχουν φτάσει 
σε ωριμότητα, εξωτερικά τελείως πράσινοι. Δεν λαμβά-
νεται υπόψη το χρώμα στο εσωτερικό του καρπού.»
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2. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 4 αντικαθίστα-
νται ως εξής:

«3. Κατά την παράδοση της πρώτης ύλης διενεργείται σε 
κάθε φορτίο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος. Οι ποσότητες 
ζυγίζονται, καταγράφεται το καθαρό βάρος της πρώτης 
ύλης που παραδόθηκε και διενεργείται δειγματοληψία για 
τον υπολογισμό του ποσοστού κατά βάρος απορριπτέας 
πρώτης ύλης σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσης.

Η απορριπτέα πρώτη ύλη δεν υπολογίζεται στον καθο-
ρισμό των ποσοτήτων της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπ’ 
αριθμ. 925/395126-4-2015 (Β' 680) υπουργική απόφαση.

4. Η μεταποιητική επιχείρηση αναλαμβάνει την υπο-
χρέωση να προβεί στη διαλογή της αποδεκτής πρώτης 
ύλης και την απομάκρυνση της απορριπτέας πρώτης 
ύλης, ώστε να εξασφαλίσει ένα τελικό προϊόν σύμφωνο 
με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.»
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Άρθρο 2 
Έναρξη ισχύoς

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Ιουνίου 2016

Ο Υπουργός 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Ι

    Αριθμ. 9120/109171 (5)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4796/54558/6-4-2016 
(ΦΕΚ 1139/Β΄/2016) απόφασης Καθορισμός ανώ-
τατου αριθμού ημερών μετακίνησης εκτός έδρας 
των με οποιαδήποτε σχέση εργασίας υπαλλήλων 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

  Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 της υποπα-

ραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του 
Ν. 4336/2015 «Δαπάνες Μετακινουμένων υπαλλήλων 
εντός και εκτός επικράτειας» (ΦΕΚ 94/Α΄/14-8-2016).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010«Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α').

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 «κω-
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 98/Α')», σύμφωνα με τις οποί-
ες, προκειμένου περί κανονιστικών πράξεων απαιτείται 
αναγραφή του μεγέθους των δαπανών και το γεγονός 
ότι η προκαλούμενη, από την απόφαση αυτή, δαπάνη θα 
αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις που έχουν ήδη εγγρα-
φεί για το σκοπό αυτό στον προϋπολογισμό της Περιφέ-
ρειας Στερεάς Ελλάδας στον οποίο συμπεριλαμβάνονται 
οι επιμέρους προϋπολογισμοί των Περιφερειακών Ενο-
τήτων, δεδομένου ότι ο ανωτέρω επανακαθορισμός των 
ημερών μετακίνησης εκτός έδρας είναι εντός του επι-
τρεπόμενου ορίου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 «Επεί-
γουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερι-
κών» (ΦΕΚ 93/Α').

5. Το Π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 231/Α΄).

6. Την Πράξη 4 της 6-2-2015 του Υπουργικού Συμβουλί-
ου «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας» (ΦΕΚ 24/Α').

7. Το υπ’ αριθμ. 90758/1554/14-6-2016 έγγραφο της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 4796/54558/6-4-2016 
(ΦΕΚ 1139/Β΄/2016) απόφαση ως προς την παρ. 8 του 
σκεπτικού της απόφασης ως ακολούθως:

«8. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκληθεί για το έτος 
2016 από τη μετακίνηση υπαλλήλων στην Περιφερειακή 
Ενότητα Φθιώτιδας ανέρχεται στο ποσό των 189.000,00€ 
(Κ.Α.Ε. 02.01.073.0716.01(20.000,00), 02.01.073.0717.01 

(14.000,00), 02.01.073.0719.01 (65.000,00), 02.01.073.0721.01 
(70.000,00), 02.01.073.0722.01 (20.000,00), στην Περιφερει-
ακή Ενότητα Εύβοιας ανέρχεται στο ποσό των 148.500,00€ 
(Κ.Α.Ε. 02.02.073.0717.01 (6.000,00), 02.02.073.0719.01 
(80.800,00), 02.02.073.0721.01 (51.500,00), 02.02.073.0722.01 
(10.200,00), στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας ανέρ-
χεται στο ποσό των 57.900,00€ (Κ.Α.Ε. 02.03.073.0716.01 
(1.000,00), 02.03.073.0717.01 (7.000,00) 02.03.073.0719.01 
(12.000,00), 02.03.073.0721.01 (34.900,00), 02.03.073.0722.01 
(3.000,00) στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας ανέρ-
χεται στο ποσό των 43.000,00€ (Κ.Α.Ε. 02.04.073.0716.01 
(3.000,00), 02.04.073.0719.01 (25.000,00), 02.04.073.0721.01 
(14.000,00), 02.04.073.0722.01 (1.000,00), στην Περιφερειακή 
Ενότητα Βοιωτίας ανέρχεται στο ποσό των 118.318,90€ (ΚΑΕ 
02.05.073.0717.01 (6.000,00), 02.05.073.0719.01 (47.318,90), 
02.05.073.0721.01 (60.000,00), 02.03.073.0722.01 (5.000,00)) 
και θα αντιμετωπισθεί από τις εγγεγραμμένες για αυτό το 
σκοπό πιστώσεις στον προϋπολογισμό έτους 2016. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 4796/54558/6-4-2016 
απόφασή μας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λάρισα, 29 Ιουνίου 2016 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ

Ι

(6)
    Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους αυτής, 
πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργί-
ας της επένδυσης της επιχείρησης «ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΑ 
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε.», η οποία 
έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.3908/2011.

  Με την υπ' αριθμ. 1272/28-06-2016 απόφαση του Περι-
φερειάρχη Θεσσαλονίκης, εγκρίθηκε η ολοκλήρωση της 
επένδυσης της επιχείρησης ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε. (Απόφαση Υπαγωγής ΙΕ/452/
ΠΟ5/6/00075/Σ/Ν. 3908/2011/10-09-2014) που αναφέ-
ρεται στην ίδρυση μονάδας θερμοκηπίου υδροπονικής 
καλλιέργειας, στο Λιβάδι Κάτω Ολύμπου, περιφερειακής 
ενότητας Λάρισας. 

Διαπιστώθηκε η πραγματοποίηση της επένδυσης.
Οριστικοποιήθηκε το συνολικό και ενισχυόμενο κό-

στος της επένδυσης στο ύψος των 339.954,80 ευρώ.
Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των 203.972,88 

ευρώ που αποτελεί ποσοστό 60% του συνολικού κό-
στους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης ύψους 
339.954,80 ευρώ.

Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
135.981,92 Ευρώ που αποτελεί ποσοστό 40% του συνολι-
κού κόστους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης 
ύψους 339.954,80 ευρώ. Το ύψος του δανείου ορίστηκε 
στο ποσό των 0 ευρώ που αποτελεί ποσοστό 0% του 
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης παραγωγικής 
επένδυσης ύψους 339.954,80 ευρώ.

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης, που προ-
ήλθε από την επένδυση αυτή, ορίστηκε η 08-06-2016.
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Ημερομηνία έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της 
μονάδας, που προήλθε από την επένδυση αυτή, ορί-
στηκε η 08-06-2016.

Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγη-
σης, ύψους 67.990,96 ευρώ. 

Δημιουργείται μία νέα θέση μόνιμης απασχόλησης.
Για τα ως άνω, δεν απαιτείται γνωμοδότηση της Πε-

ριφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου 15γ του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΟΣ

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

   (7)

     Στην υπ’ αριθμ. Φ.1575/2016/0001262/ΑΚ/10.06.2016 
απόφαση του Ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμμα-
τέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που δη-
μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1858/τ. Β΄/24.06.2016, στη σελί-
δα 21075, στη β΄ στήλη, στον 10ο στίχο εκ των κάτω, 
μετά την ελλειπή φράση “....κατέχει άδεια διαμονής...,” 
προστίθενται οι παραλειφθείσες λέξεις

“....δεκαετούς διάρκειας.”

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)  
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*02020870707160008*

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 Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με 

αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψη-
φιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν απο-
στολής 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.

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 βρεί-

τε στην ιστοσελίδα. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες 

σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθ-

μό 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. 

E     

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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