
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Εξαίρεση από την αναστολή άσκησης του λει-
τουργήματος του Πολιτικού, Μηχανικού υπαλλή-
λου που υπηρετεί σε θέση Ειδικού Συνεργάτη στο 
Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Υγείας. 

2 Καθορισμός ανωτάτου ορίου των επιτρεπομένων 
κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας, εντός 
και εκτός της Επικράτειας, των υπαλλήλων της 
εταιρείας ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

3 Έγκριση τροποποίησης κανονισμού τελών και δι-
καιωμάτων του Οργανισμού Λιμένος Πατρών Α.Ε. 
(Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.)

4 Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Τράπε-
ζας Κρυοσυντήρησης. 

5 Χωροθέτηση λαϊκών αγορών Τζιτζιφιές (ημέρα 
Τρίτη), Αγία Ελεούσα (ημέρα Τρίτη) της Β’ Πειραιά, 
Καλλιθέα (ημέρα Παρασκευή) και Σφαγεία Καλλι-
θέας (ημέρα Παρασκευή) της Β’ Αθηνών του Δή-
μου Καλλιθέας.

6 Έγκριση υπερωριών πρακτικογράφου του Δι-
οικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργα-
νισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού Καρδίτσας 
(Δ.Ο.Π.Α.Κ.) για το έτος 2017.

7 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλου 
που τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δι-
οικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επι-
τροπής του Συνδέσμου για το έτος 2017.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

8 Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. 2986/ 
25.11.2016 απόφαση των Υπουργών Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων και Τουρισμού που δη-
μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 3885/02.12.2016.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Α1α/οικ.83096 (1)

  Εξαίρεση από την αναστολή άσκησης του λει-

τουργήματος του Πολιτικού, Μηχανικού υπαλ-

λήλου που υπηρετεί σε θέση Ειδικού Συνεργά-

τη στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Υγείας.  

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΓΕΙΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

   Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις 
α) των άρθρων 23 και 27 του ν.  4320/19-03-2015 

«Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμε-
τώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της 
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές 
διατάξεις». (ΦΕΚ 29/Α/19-03-2015),

β) του π.δ. 106/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (ΦΕΚ 173/Α’/28-08- 2014) όπως ισχύει, 

γ) του π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005),
άρθρο 57 παρ. 8 και 55 και 56 αυτού, 

δ) του π.δ. 73/23-09-2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α΄/23-09-2015). 

2. Του π.δ. 123/4-11-2016 «Ανασύσταση και μετονο-
μασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουρ-
γείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτι-
κής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλε-
πικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονο-
μίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων» (ΦΕΚ 208/Α/4-11-2016). 

3. Του π.δ. 125/5-11-2016 «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/Α/
5-11-2016). 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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4. Την A1α/69785/07-10-2016 απόφαση του Υπουργού 
Υγείας με την οποία διορίστηκε ο Βασίλειος Κοντογιάν-
νης Πολιτικός Μηχανικός, σε θέση Ειδικού Συνεργάτη 
(ΦΕΚ 558/Υ.Ο.Δ.Δ./18-10-2016), αποφασίζουμε:

Την εξαίρεση από την αναστολή της άσκησης του λει-
τουργήματος του Πολιτικού Μηχανικού, του Βασίλειου 
Κοντογιάννη του Νικολάου, (ΑΔΤ: ΑΑ 350914 ΑΜ ΤΣΜΕΔΕ 
259956) από 15-09-2016, ημερομηνία διορισμού αυτού, ο 
οποίος διορίστηκε με την A1α/69785/07-10-2016 απόφα-
ση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 558/Υ.Ο.Δ.Δ./18-10-2016) 
σε θέση Ειδικού Συνεργάτη στο Πολιτικό Γραφείο του 
Υπουργού Υγείας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2016

Οι Υπουργοί 

Υγείας  Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ  ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Ι

      Αριθμ. ΔΠ&ΔΑ/27904/1405/Φ.ΠΡ. (2)
Καθορισμός ανωτάτου ορίου των επιτρεπομέ-

νων κατ' έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας, 

εντός και εκτός της Επικράτειας, των υπαλλήλων 

της εταιρείας ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1955/1991 «Ίδρυση Εταιρείας με 

την επωνυμία "ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Ανώνυμος Εταιρεία" και 
ρύθμιση συναφών θεμάτων» (Α' 112), όπως τροποποι-
ήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3202/2003 
(Α' 284).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.  3920/2011 (Α' 33) 
«Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών 
συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις» 
όπως τροποποιημένο ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 
121 του ν.  4070/2012 (Α' 82).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Κεφαλαίου Α' της 
Υποπαραγράφου Δ.9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 
του Μέρους Β' του ν.  4336/2015 (Α' 94) «Συνταξιοδοτικές 
διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής 
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότη-
τας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας 
Χρηματοδότησης».

4. Τις διατάξεις του π.δ/τος 109/2014 (Α' 176) «Ορ-
γανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων», όπως ισχύει σήμερα.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α' 98).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 (Α' 208) 
«Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικη-

τικής 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».

7. Τις διατάξεις του π.δ/τος 125/2016 (Α' 210) «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών».

8. Την αριθμ. οικ.14713/740/31-3-2016 κοινή υπουργι-
κή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
«Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2016 του εποπτευόμε-
νου φορέα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων, "ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε."» (ΦΕΚ Β΄907).

9. Την αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών 
Γεώργιο Χουλιαράκη», (ΦΕΚ Β΄ 2168).

10. Το αριθμ. ALX-57707/19-4-2016 έγγραφο της "ΑΤ-
ΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε." και το αριθμ. 1359/22-3-2016 Από-
σπασμα Πρακτικού Συνεδριάσεως του Διοικητικού της 
Συμβουλίου.

11. Την από 18-5-2016 εισηγητική έκθεση του Γενι-
κού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης προκαλείται δαπάνη ύψους 90.000,00 € (κωδικός 
64.01) για το τρέχον οικονομικό έτος και θα βαρύνει τον 
προϋπολογισμό της εταιρείας, σύμφωνα με το αριθμ. 
ΔΠΔΑδ/οικ.82338/3937/Φ.ΑΜ/9-12-2016 έγγραφο του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Την ανάγκη μετακίνησης του προσωπικού της εται-
ρείας ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., για την επίτευξη της αποτε-
λεσματικότερης και απρόσκοπτης προώθησης του επι-
τελούμενου από την εταιρεία έργου:

α) στο εσωτερικό της χώρας, για την επίβλεψη, την 
ποιότητα, την ασφάλεια, τον έλεγχο και την απογραφή 
των εκτελούμενων έργων σε είκοσι ένα (21) εργοτάξια 
στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη,

β) στο εξωτερικό, με τη συμμετοχή των στελεχών της 
σε Διεθνή Συνέδρια έργων Μετρό για ουσιαστικούς λό-
γους και για την προβολή της χώρας, τηρουμένων των 
προβλεπόμενων από τις διατάξεις του ν.  4336/2015 δι-
αδικασιών, αποφασίζουμε:

Καθορίζεται το ανώτατο ετήσιο όριο των επιτρεπόμε-
νων κατ' έτος ημερών εκτός έδρας, ως κατωτέρω:

1. Για τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Αντιπρόεδρο του 
Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας μέχρι εξή-
ντα (60) ημέρες για έκαστο εξ αυτών.

2. Για τους Μηχανικούς κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ όλων 
των ειδικοτήτων μέχρι εξήντα (60) ημέρες για έκαστο 
εξ αυτών.

3. Για τους Δικηγόρους της εταιρείας και για τους 
Οικονομικούς - Λογιστές κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ όλων 
των ειδικοτήτων μέχρι εξήντα (60) ημέρες για έκαστο 
εξ αυτών.
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4. Για τους Διοικητικούς κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ όλων 
των ειδικοτήτων μέχρι τριάντα (30) ημέρες για έκαστο 
εξ αυτών.

Η δαπάνη που θα προκύψει από τις μετακινήσεις εκτός 
έδρας του προσωπικού της εταιρείας ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
στο εσωτερικό και εξωτερικό της Επικράτειας έχει προ-
βλεφθεί στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της εταιρείας 
για το τρέχον οικονομικό έτος.

Οι ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας που έχουν πραγ-
ματοποιηθεί μέσα στο 2016, μέχρι της δημοσίευσης της 
παρούσης, συμψηφίζονται με τις ημέρες εκτός έδρας 
που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2016

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και
Οικονομικών  Μεταφορών 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Ι

      Αριθμ. 3113.11/105574/2016 (3)
Έγκριση τροποποίησης κανονισμού τελών και 

δικαιωμάτων του Οργανισμού Λιμένος Πατρών 

Α.Ε. (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.)

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 7,10, παρ. 3α του ν. 3429/2005 «Δημό-

σιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α'314) όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

2. Του ν.  4254/07-04-2014 (Α'85) «Μέτρα στήριξης 
και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο 
εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Των άρθρων 41 και 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποί-
ηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερ-
νητικά όργανα» (Α'98) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Του άρθρου εικοστού πρώτου «Διάσπαση Λιμενι-
κών Ταμείων - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Α.Ε. του 
ν. 2932/2001 (Α'145), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Του άρθρου 6 του ν.  2399/1996 «Λιμενικά τέλη επι-
βατών» (Α'90), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Του άρθρου 1 του ν. 4256/2014 (Α' 92) « Τουριστικά 
πλοία και άλλες διατάξεις».

7. Του π.δ. 125/2016 (Α' 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Του π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (ΦΕΚ 178Α').

9. Της 48058/ΕΓΔΕΚΟ/1680 (ΦΕΚ Β'2204/2008) απόφα-
σης έγκρισης κανονισμού τελών και δικαιωμάτων του 
Οργανισμού Λιμένος Πατρών Α.Ε.

10. Το αριθ. 2866/871/25-4-2016 έγγραφο του Ορ-
γανισμού Λιμένος Πατρών Α.Ε., το οποίο αφορά στην 
αριθ. 43/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Οργανισμού Λιμένα Πατρών Α.Ε. για την τροπο-
ποίηση του κανονισμού τελών και δικαιωμάτων του 
Οργανισμού.

11. Το αριθ. 2814.2/50716/13-6-2016 έγγραφο της Δ/
νσης Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 48058/ΕΓΔΕ-
ΚΟ/1680 (ΦΕΚ Β΄ 2204/2008) απόφασης έγκρισης κανο-
νισμού τελών και δικαιωμάτων του Οργανισμού Λιμένος 
Πατρών Α.Ε.  (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.), ως ακολούθως:

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ
ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Σκάφη αναψυχής τα οποία ελλιμενίζονται εντός του 
κυρίως λιμένα για χρονικό διάστημα μικρότερο των δέκα 
(10) ημερών, καταβάλουν τα κατωτέρω δικαιώματα ανά 
δύο ημέρες εφάπαξ, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα 
(πιν. 1).

ΜΗΚΟΣ [μ] ΤΙΜΗΜΑ/2 ΗΜΕΡΕΣ [€]

<7 21,2

7 22,92

8 24,51

9 25,12

10 29,79

11 30,92

12 38,22

13 40,13

14 43,06

15 45,95

16 49,14

17 52

18 54,85

19 60,3

>20 3,12 €/μ.

Η ολιγόωρη παραμονή σκαφών ως πέντε (5) ώρες και 
εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων, για ανεφοδι-
ασμό και αντιμετώπιση τυχόν εκτάκτων περιστατικών 
είναι δωρεάν, χωρίς τα ανωτέρω σκάφη να απαλλάσσο-
νται από τις αντίστοιχες χρεώσεις νερού και ρεύματος.
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ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΥ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
Σκάφη αναψυχής μήκους από 15,00μ. και άνω, τα οποία ελλιμενίζονται εντός του κυρίως λιμένα για χρονικό 

διάστημα μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών, καταβάλουν τα κατωτέρω δικαιώματα, σύμφωνα με τον ακόλουθο 
πίνακα, (πιν. 2),

* χειμερινή περίοδος *θερινή περίοδος

μήκη (m) ετήσιο 1-Οκτ 31-Μαρ 1-Απρ 30-Σεπ

από έως κόστος μηνιαίο-ημερήσιο κόστος μηνιαίο-ημερήσιο κόστος
15,01 16,00 4.000,00 290,00-9.67 391,00-13,03
16,01 17,00 4.250,00 305,00-10,17 412,00-13,73
17,01 18 4.500,00 320,00-10,67 432,00-14,40
18,01 19 4.750,00 336,00-11,20 454,00-15,13
19,01 20 5.000,00 353,00-11,77 477,00-15,90
20,01 21 5.250,00 371,00-12,37 501,00-16,70
21,01 22 5.500,00 390,00-13,00 526,00-17,53
22,01 23 5.750,00 410,00-13,67 553,0018,43
23,01 24 6.000,00 431,00-14,37 582,00-19,40
24,01 25 6.250,00 453,00-15,10 612,00-20,40
25,01 26 6.500,00 476,00-15,87 643,00-21,43
26,01 27 6.750,00 500,0016,67 675,00-22,50
27,01 28 7.000,00 525,00-17,50 709,00-23,63
28,01 29 7.250,00 551,00-18,37 744,00-24,80
29,01 30 7.500,00 579,00-19,30 782,00-26,06
30,01 31 7.750,00 608,00-20,27 821,00-27,37
31,01 32 8.000,00 638,00-21,27 861,00-28,70
32,01 33 8.250,00 670,00-22,33 904,00-30,13
33,01 34 8.500,00 703,00-23,43 949,00-31,63
34,01 35 8.750,00 738,00-24,60 996,00-33,20

Πίνακας 2 : Δικαιώματα για Μακροχρόνιο Ελλιμενισμό Σκαφών Αναψυχής Β. Λιμένα
1. Τα ανωτέρω ισχύουν για πρυμνοδέτηση. Σε περίπτωση πλαγιοδέτησης τα ανωτέρω τέλη διπλασιάζονται.
2. Ως μήνας ορίζεται ο εκάστοτε ημερολογιακός.
3. Για τον ανωτέρω ελλιμενισμό απαιτείται η υπογραφή σχετικού συμφωνητικού.
4. Ο Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε., έχει την ευχέρεια να ελλιμενίσει και σκάφη μικρότερα των 15,00 μ., όταν οι ιδιαιτερότητες (π.χ. 

βύθισμα σκάφους, δυσκολία ελιγμών, κ.λπ.), του σκάφους είναι τέτοιες οι οποίες καθιστούν τον ελλιμενισμό του σε 
παρακείμενες μαρίνες ή λιμάνια δυσχερή.

Η χρέωση για τα προαναφερθέντα σκάφη θα γίνεται αναλογικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Πίνακα 2.
5. Σε περίπτωση ελλιμενισμού σκαφών τύπου catamaran ισχύει το τιμολόγιο του Πίνακα 3 προσαυξημένο κατά 60%.
6. Ως μήκος λαμβάνεται το ολικό αναγραφόμενο μήκος επί του εγγράφου εθνικότητας του σκάφους. Όπου ανα-

γράφεται μήκος σε πόδια γίνεται μετατροπή σε μέτρα.
7. Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ. Σήμερα είναι 24% το οποίο θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία.
8. Η χρήση των παροχών νερού και ρεύματος χρεώνεται επιπλέον. Ειδικότερα:
i) για την παροχή νερού η αξία ανέρχεται στα τέσσερα ευρώ 4€ το κυβικό πλέον Φ.Π.Α. ενώ
ii) για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος το κόστος ανέρχεται στο 0,40E/KWh.
Τα ανωτέρω αναγραφόμενα ισχύουν τόσο για τον βραχυχρόνιο όσο και για τον μακροχρόνιο ελλιμενισμό των 

σκαφών.
9 Το ελλιμενιζόμενο σκάφος μεταφορικής δυνατότητας τουλάχιστον 12 επιβατών υποχρεούται στην καταβολή 

τέλους καταλοίπων και την παράδοση των καταλοίπων του (υγρών και στερεών) σύμφωνα με το υφιστάμενο Σχέδιο 
Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.

10. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Πειραιάς, 13 Δεκεμβρίου 2016

Οι Υπουργοί

 Ναυτιλίας
Οικονομικών και Νησιωτικής Πολιτικής
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ 
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        Αριθμ. 660 (4) 
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Τρά-

πεζας Κρυοσυντήρησης. 

  Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

  Έχοντας υπόψη: 
1. Το άρθρο 19, 20 και 21 του ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α’ 

17/27.1.2005) «Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμε-
νης Αναπαραγωγής».

2. Το π.δ. 2/2013 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 638/20.12.2013) «Διορι-
σμός Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου της Εθνικής 
Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή 
Ι.Υ.Α.)» 

3. Η υπ’ αρ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.21142/2014 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 
124/11.3.2014) «Διορισμός μελών της Εθνικής Αρχής Ια-
τρικών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή Ι.Υ.Α.)». 

4. Το άρθρο 17 παρ. 3 του ν.  3305/2005 (ΦΕΚ Α’ 17/ 
27.1.2005), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 παρ. 2 
του ν.  4272/2014 (ΦΕΚ Α’ 145/11.7.2014) «Εφαρμογή της 
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής».

5. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. Οικ. 6901/2015 (ΦΕΚ Β’ 
2639/8.12.2015) «Άδεια Ίδρυσης και λειτουργίας Τρα-
πεζών Κρυοσυντήρησης. Όροι και προϋποθέσεις».

6. Την υπ’ αρ. 306/2016 απόφαση της Ε.Α.Ι.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 
2875/9.9.2016) «Καθορισμός διαδικασίας και οργάνων 
ελέγχου της Ε.Α.Ι.Υ.Α. για την αδειοδότηση των Τραπεζών 
Κρυοσυντήρησης» 

7. Την υπ’ αρ. πρ. 365/6.6.2016 αίτηση της ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑ-
ΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ με Α.Φ.Μ. 099603008 Δ.Ο.Υ. 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, καθώς και τον φάκελο των συνημμένων 
δικαιολογητικών.

8. Η υπ’ αρ. πρ. 863/28.11.2016 Εισήγηση Επιτροπής 
Ελέγχου.

9. Το υπ’ αρ. πρ. 921/15.12.2016 Πρακτικό Αυτοψίας 
της Επιτροπής Ελέγχου.

10. Την από 15.12.2016 απόφαση της 19ης Συνεδρί-
ασης της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης 
Αναπαραγωγής για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λει-
τουργίας Τράπεζας Κρυοσυντήρησης.

11. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε στην ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕ-
ΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
με Α.Φ.Μ. 099603008 Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, άδειας ίδρυ-
σης και λειτουργίας Τράπεζας Κρυοσυντήρησης σύμφω-
να με τις διατάξεις του ν.  3305/2005 και της υπουργικής 
απόφασης Οικ. 6901/2015.

Η άδεια ισχύει για τρία χρόνια. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2016

Ο Πρόεδρος

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ 

Αριθμ.      απόφ. 435/2016 (5) 
Χωροθέτηση λαϊκών αγορών Τζιτζιφιές (ημέρα 

Τρίτη), Αγία Ελεούσα (ημέρα Τρίτη) της Β’ Πει-

ραιά, Καλλιθέα (ημέρα Παρασκευή) και Σφαγεία 

Καλλιθέας (ημέρα Παρασκευή) της Β’ Αθηνών του 

Δήμου Καλλιθέας.

  ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
(συνεδρίαση 39η/15- 12-2016 θέμα 22ο)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) 

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

τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του π.δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α/2010) 

«Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιή-
θηκαν με την αριθμ. 44403/20-10-2011 (ΦΕΚ 2494/τ.Β/
4-11-2011) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Έγκρι-
ση Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρε-
σίας της Περιφέρειας Αττικής».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 
118/τ.Β/15-5-2014) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτή-
των εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις».

4. Τα άρθρα 83, 84 και 85 του ν. 4314/23-12-2014 (ΦΕΚ 
265/Β/2014).

5. Τη με αριθμ. 17/2016 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 357/Β/17-2-2016) με θέμα 
«Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών 
Περιφέρειας Αττικής».

6. Την υπ’ αριθμ. 140/2015 απόφαση του Περιφερεια-
κού Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 1020/τ.Β/03-6-2015), με 
θέμα «Χωροθέτηση και λειτουργία των λαϊκών αγορών 
Αγ. Ελεούσας και Τζιτζιφιών της Β’ Πειραιά».

7. Την υπ’ αριθμ. 354/2015 απόφαση του Περιφερει-
ακού Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 2886/τ.Β/30-12-2015), 
με θέμα «Χωροθέτηση λαϊκών αγορών Καλλιθέας και 
Σφαγεία Καλλιθέας, ημέρα Παρασκευή, της Β’ Αθηνών 
του Δήμου Καλλιθέας».

8. Την υπ’ αριθμ. 377/2016 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Καλλιθέας.

9. Τα με αριθμ. πρωτ. 19717/05-10-2016 και 20136/
10-10-2016 έγγραφα υπαλλήλων της Δ/νσης Λαϊκών 
Αγορών της Περιφέρειας Αττικής.

10. Το με αριθμ. πρωτ. 2009/4/97-α’/25-10-2016 έγ-
γραφο του Τμήματος Τροχαίας Καλλιθέας.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκύπτει δαπάνη στον προϋπολογισμό της 
Περιφέρειας Αττικής, αποφασίζει ομόφωνα:

Τη λειτουργία των λαϊκών αγορών του Δήμου Καλλι-
θέας ως εξής:

Α) Λαϊκή αγορά Αγ. Ελεούσα της Β΄ Πειραιά (ημέρα 
Τρίτη) εκ περιτροπής ανά (6) έξι μήνες (αρχής γενομένης 
από τον Οκτώβριο 2016) με την παρακάτω σειρά, στις 
οδούς:

1) Λασκαρίδου (από Αγ. Ελεούσης μέχρι Φορνεζή)
2) Λυκούργου (από Αγ. Ελεούσης μέχρι Φορνεζή)
3) Σπάρτης (από Αραπάκη μέχρι Ακροπόλεως) και 

Σαπφούς (από Ιατρίδου έως Σαπφούς 169)
4) Λυκούργου (από Αγ. Ελεούσης μέχρι Φορνεζή)
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Β) Λαϊκή αγορά Τζιτζιφιές της Β΄ Πειραιά (ημέρα Τρίτη) 
εκ περιτροπής ανά έξι (6) μήνες (αρχής γενομένης από 
τον Οκτώβριο 2016) με την παρακάτω σειρά στις οδούς:

1) Κέκροπος (από Ηλέκτρας μέχρι Λυσικράτους)
2) Σοφοκλέους (από Ηλέκτρας μέχρι Φοινίκων)
Γ) Λαϊκή αγορά Καλλιθέα της Β΄Αθηνών (ημέρα Παρα-

σκευή) εκ περιτροπής ανά (6) έξι μηνες (αρχής γενομένης 
από τον Οκτώβριο 2016) με την παρακάτω σειρά, στις 
οδούς:

1) Αριστείδου (Από Ευαγγελιστρίας έως Ματζαγριω-
τάκη)

2) Μενελάου (από Ελ.Βενιζέλου έως Σωκράτους) και 
Ηρακλέους (από Μενελάου έως Αγ. Πάντων)

3) Ανδρομάχης (από Ευαγγελιστρίας έως Ματζαγρι-
ωτάκη)

4) Ατθίδων (από Ελ. Βενιζέλου έως Σωκράτους) και 
Σοφοκλέους (από Ατθιδών έως Χαροκόπου)

Δ) Λαϊκή αγορά Σφαγεία Καλλιθέας της Β΄Αθηνών (ημέ-
ρα Παρασκευή) εκ περιτροπής ανά (6) έξι μήνες (αρχής 
γενομένης από τον Οκτώβριο 2016) με την παρακάτω 
σειρά, στις οδούς:

1) Μενελάου (από οδό Μενελάου 97 έως Κρέμου)
2) Λυκούργου (από Χαροκόπου έως Δημητρακοπού-

λου)
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-

σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

Ι

          Αριθμ. απόφ. 109 (6)
Έγκριση υπερωριών πρακτικογράφου του Δι-

οικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργα-

νισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού Καρδίτσας 

(Δ.Ο.Π.Α.Κ.) για το έτος 2017.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 86, 239, 240 του 

ν. 3463/2006 «Δημοτικού – Κοινοτικού Κώδικα» (ΦΕΚ 
114 Α΄/08-06-2006).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν.  1188/1981 περί 
καταστάσεως προσωπικού Οργανισμών Τοπικής Αυτο-
διοίκησης.(ΦΕΚ 204 Α΄30-07-1981).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.  4024/2011 (ΦΕΚ 
226 Α΄/27-10-2011).

4. Τις διατάξεις του ν. 4071/2012. (ΦΕΚ 85 Α΄/11-04-2012).
5. Την αριθμ. 2/19657/0022/2009 κοινή απόφαση Υφυ-

πουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών 
(ΦΕΚ 1085/5-6-2009).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του ν.  4261/2014.(ΦΕΚ 
107 Α΄/05-05-2014).

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

8. Την υπ΄αριθμ. 240/19-12-2016 απόφαση του Δ.Σ. 
του Δ.Ο.Π.Α.Κ. που αφορά τη λήψη απόφασης για την 
έγκριση της υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλου για 
την τήρηση των πρακτικών και των αποφάσεων του Δ.Σ. 
του Δ.Ο.Π.Α.Κ. για το έτος 2017.

9. Τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δ.Ο.Π.Α.Κ., αποφα-
σίζουμε:

1. Εγκρίνει και καθιερώνει την υπερωριακή απασχό-
ληση για την τήρηση και κατάρτιση των πρακτικών των

συνεδριάσεων και των αποφάσεων του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Δ.Ο.Π.Α.Κ. για το έτος 2017.

2. Βεβαιώνεται ότι οι συνεδριάσεις του Δ.Ο.Π.Α.Κ., 
πραγματοποιούνται πάντοτε εκτός ωραρίου υποχρε-
ωτικής εργασίας.

3. Οι ώρες της υπερωριακής απασχόλησης του πρα-
κτικογράφου καθορίζονται σε είκοσι (20) ώρες κατ΄α-
νώτατο όριο το μήνα.

4. Από την παρούσα θα προκληθεί δαπάνη ύψους 
1.000,00€ η οποία έχει προβλεφθεί και θα βαρύνει τους 
ΚΑ 15-6012, ΚΑ 15-6022, ΚΑ 15-6051, ΚΑ 15-6052 και ΚΑ 
15-6055, του προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π.Α.Κ. οικονομι-
κού έτους 2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Καρδίτσα, 21 Δεκεμβρίου 2016

Ο Πρόεδρος

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΑΝΤΟΣ

Ι

      Αριθμ. απόφ. 67/2016 (7) 
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλου 

που τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δι-

οικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επι-

τροπής του Συνδέσμου για το έτος 2017.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 48,49 του ν. 3584/2007 

(ΦΕΚ Α΄ 143/28-6-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστα-
σης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

2. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄).
3. Την παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010.
4. Την υπ’ αριθ. 2/78400/0022/14.11.2011 Εγκύκλιο του 

Υπουργείου Οικονομικών.
5. Το άρθρο 97 του ν. 3463/2006.
6. Την ανάγκη ανάθεσης υπαλλήλου για την τήρηση των 

πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και 
της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου, αποφασίζει:

Εγκρίνει την απογευματινή απασχόληση διακοσίων 
σαράντα (240) ωρών στην Διοικητική Υπάλληλο του Συν-
δέσμου Ύδρευσης κλάδου ΠΕ 1 Διοικητικού Οικονομικού 
για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του 
Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής 
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για το έτος 2017, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατά-
ξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης θα γίνεται κάθε 
φορά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και δεν θα 
υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι (120) ώρες κατά το πρώ-
το εξάμηνο και άλλες εκατόν είκοσι (120) ώρες κατά το 
δεύτερο εξάμηνο.

Η πληρωμή της δικαιούχου θα γίνει εις βάρος του Κ.Α 
10.6012.00 του προϋπολογισμού του Συνδέσμου οικ. 
έτους 2017 με ποσό δαπάνης 2.000,00€.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στο 
Φ.Ε.Κ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Καρδίτσα, 8 Δεκεμβρίου 2016

Ο Πρόεδρος

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΕΚΚΑΣ

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(8)

        Στην υπ' αριθμ. 2986/25.11.2016 απόφαση των Υπουρ-
γών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Τουρισμού 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 3885/02.12.2016 στη σε-
λίδα 38778 στην Α' στήλη, στον 07 στίχο από το τέλος, 
στο σημείο Κεφάλαιο Β, άρθρο 2, παράγραφος, εδάφιο 1,
διορθώνεται

το εσφαλμένο «Οι λειτουργικές μορφές και κατηγορίες 
μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, της περίπτω-
σης α»,

στο ορθό «Οι λειτουργικές μορφές και κατηγορίες μη 
κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, της περίπτωσης 
β».

  (Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων)    
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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 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 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. 

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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