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Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Yπαγωγή του Τμήματος Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017.

2

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/
76292/202/31.10.2018 υπουργικής απόφασης για
τη συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης
Καθεστώτος Στήριξης των σταθμών παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του
άρθρου 12 του ν. 4414/2016.

3

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, με αμοιβή,
υπαλλήλων του Υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής για το έτος 2019.

4

Τροποποίηση της 299/38407/26-02-2019 (Β’ 781)
κοινής υπουργικής απόφασης «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347, 20.12.2013,
σ. 671), του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ)
2016/1149 της Επιτροπής (ΕΕ L 190,15.7.2016, σ. 1)
και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1150
της Επιτροπής (ΕΕ L 190, 15.7.2016, σ. 23), σχετικά με το ειδικό μέτρο στήριξης της ενημέρωσης
στα κράτη μέλη για την προγραμματική περίοδο
2019-2023.

5

Τροποποίηση της 27152/16.03.2017 (Β’ 1020)
απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί καθιέρωσης εξαιρέσεων από το καθορισμένο ωράριο
υπαλλήλων του Δήμου Αγρινίου.

Αρ. Φύλλου 1547

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 54957/Ζ1
(1)
Yπαγωγή του Τμήματος Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 46 του
ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 114) και της παρ. 4 του άρθρου 20 του
ν. 2690/1999 (Α΄45).
2. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄210) και το
π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄31).
3. Το αριθμ. 2046/30.11.2018, έγγραφο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση Συγκλήτου 2968/03 και 04.10.2018), ύστερα από εισήγηση
της Συνέλευσης του Τμήματος Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του Ιδρύματος (συνεδρίαση 231/19.06.2018).
4. Το αριθμ. 1348/Ζ1/04.01.2019 έγγραφο προς την
Πρόεδρο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης
της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), με
το οποίο ζητείται η διατύπωση γνώμης από την Αρχή
για την πλήρωση των κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου
46 του ν. 4485/2017 και την υπαγωγή του Τμήματος στις
παραπάνω διατάξεις.
5. Το αριθμ. 1390/Ζ1/04.01.2019 έγγραφο προς τo
Εθνικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.), με το οποίο ζητείται η
διατύπωση γνώμης για την πλήρωση των κριτηρίων της
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παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 και την υπαγωγή
του Τμήματος στις παραπάνω διατάξεις.
6. Το αριθμ. 8227ΕΞ/19.03.2019 έγγραφο της Α.ΔΙ.Π.,
σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο της Αρχής (συνεδρίαση 84η/19.03.2019) διατυπώνει θετική γνώμη για
την υπαγωγή του Τμήματος στις διατάξεις του άρθρου
46 του ν. 4485/2017.
7. Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η τασσόμενη, από
την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017, προθεσμία
για τη διατύπωση γνώμης από το Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.
8. Το αριθμ. 273/Υ1/10.07.2018 Υ.Σ. Γρ. Υπουργού, με
θέμα «Σύνταξη υπουργικών αποφάσεων».
9. Την αριθμ. Φ.1/Γ/111/39848/Β1/14.03.2019 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄143), όπως ισχύει,
του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σύμφωνα με την οποία από
τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται
δαπάνη στον Τακτικό Προϋπολογισμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ.,
διαπιστώνουμε:
Ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται στο Τμήμα Θεάτρου της Σχολής
Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου
τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated
master), στην ειδικότητα του Τμήματος, επιπέδου 7 του
Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 8 Απριλίου 2019
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/30653/1014
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/
76292/202/31.10.2018 υπουργικής απόφασης
για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης Καθεστώτος Στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α. του άρθρου 12 του ν. 4414/2016.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 4414/2016 «Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και
Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις για το νομικό
και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας και
διανομής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 149), και ειδικότερα το άρθρο 12 αυτού.
2. Το ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας»
(ΦΕΚ Α’ 45), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α’ 98).
4. Τα π.δ. 70/2015 σχετικά με την ανασύσταση του
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και
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Ενέργειας (ΦΕΚ Α’ 114), και 125/2016 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α’ 210).
5. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)» (ΦΕΚ Α’ 160).
6. Την υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/76292/202/31.10.2018
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
«Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης Καθεστώτος Στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του άρθρου 12 του
ν. 4414/2016» (ΦΕΚ 5345/Β’/2018).
7. Την ανάγκη τροποποίησης της απόφασης λόγω τοποθέτησης νέου Προϊσταμένου στην Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εναλλακτικών Καυσίμων
με την με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/11782/1777/08.02.2019
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
«Τοποθέτηση Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εναλλακτικών Καυσίμων
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (ΑΔΑ:
7ΧΨΖ4653Π8-32Υ).
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/76292/
202/31.10.2018 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας με τίτλο «Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης Καθεστώτος Στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
του άρθρου 12 του ν. 4414/2016» (ΦΕΚ Β’5345) ως προς
το μέρος Β’, με αντικατάσταση του σημείου 2 ως ακολούθως:
«2. Δημήτριος Αντωνόπουλος, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης ΑΠΕ και Εναλλακτικών Καυσίμων, ως μέλος, με
αναπληρωτή τον Γεώργιο Εμμανουηλίδη, υπάλληλο του
Τμήματος Αδειοδοτήσεων, Τεκμηρίωσης και Ελέγχου της
Διεύθυνσης ΑΠΕ και Εναλλακτικών Καυσίμων».
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/
76292/202/31.10.2018 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την
ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Απριλίου 2019
Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. οικ. 3209
(3)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, με αμοιβή,
υπαλλήλων του Υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής για το έτος 2019.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
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για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (98/Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015
(176 Α΄) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων,
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
3. Την αριθ. 2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ)
εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Παροχή
οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (176 /Α΄).
4. Την αριθ. 2/1757/0026/10.1.2017 (17/Β΄) και (ΑΔΑ:
6Θ4ΞΗ-ΝΝ6) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών «Καθορισμός δικαιολογητικών για την
καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή,
Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασία».
5. Τις διατάξεις του ν. 4375/2016 «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής
Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/
ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
«σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και
ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία
δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις.»
(Α΄ 51), όπως ισχύει,
6. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 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» (Α΄ 208),
7. Το π.δ. 122/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» (Α΄ 149).
8. Το π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 37).
9. To π.δ. 23/2019 «Διορισμός Υπουργού, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 28).
10. Την αριθ. 8242/6.11.2018 (ΦΕΚ 5031/τ.Β΄/
13.11.2018) απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, με την οποία τροποποιήθηκε η αριθ.
1610/22.3.2018 (Β΄ 1278) απόφαση του ιδίου.
11. Το από 21.02.2019 υπηρεσιακό σημείωμα του Τμήματος Προϋπολογισμού και Παρακολούθησης Μ.Π.Δ.Σ.,
της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών
Αναφορών, με συνημμένα α) την απόφαση ΓΛΚ με Α.Π.
2/12970/12.02.2019 και το έγγραφο μεταφοράς πίστωσης με Α.Π. 282/31.01.2019 του Τμήματος Προϋπολογισμού και Παρακολούθησης Μ.Π.Δ.Σ., της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών.
1. Το αριθμ. 13/25.02.2019 υπηρεσιακό σημείωμα του
Τμήματος Εκκαθάρισης Αποδοχών της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, με συνημμένες τρεις (3) εγκρίσεις δέσμευσης πίστωσης για υπερωριακή εργασία, με αμοιβή,
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υπαλλήλων του Υπουργείου, αναρτημένες στο πρόγραμμα «Διαύγεια» με τον σχετικό αριθμό καταχώρισης στο
βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Υπηρεσίας
τους, στους Ε.Φ. 1049-201, 1049-202 και 1049-402 με
Α.Λ.Ε. 2120201001, για το έτος 2019.
2. Το γεγονός ότι υφίσταται ανάγκη απασχόλησης,
πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου, για εκατόν ογδόντα
(180) υπαλλήλους της Γενικής (Διοικητικής) Γραμματείας,
της Γενικής (Τομεακής) Γραμματείας Μεταναστευτικής
Πολιτικής και της Αρχής Προσφυγών του Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής, για την αντιμετώπιση έκτακτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών για το έτος
2019, με το ακόλουθο περιεχόμενο:
• Διοικητική και οικονομική υποστήριξη Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής,
• Εφαρμογή νέου θεσμικού πλαισίου αξιολόγησης και
διαδικασιών κινητικότητας του Υπουργείου.
• Αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών για τη νομοθετική παραγωγή για τη διαχείριση της νόμιμης μετανάστευσης στη χώρα και την καθημερινή εξυπηρέτηση
μεγάλου αριθμού πολιτών,
• Ενέργειες για την καταγραφή και πιστοποίηση των Μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων που δραστηριοποιούνται
στη χώρα μας.
• Διοικητική Υποστήριξη των είκοσι (20) Ανεξάρτητων
Επιτροπών Προσφυγών για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των εξεταζόμενων υποθέσεων.
3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
συνολική δαπάνη (301.610,00€), σε βάρος του Τακτικού
Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 και αναλυτικότερα:
Α) Δαπάνη ύψους εκατόν δέκα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα ευρώ (114.560,00€), η οποία βαρύνει
την εγγεγραμμένη πίστωση στον Ειδικό Φορέα 1049-201
0000000, Γενική (Διοικητική) Γραμματεία του Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής με Α.Λ.Ε. 2120201001.
Β) Δαπάνη ύψους εκατόν είκοσι επτά χιλιάδων πενήντα
ευρώ (127.050,00€), η οποία βαρύνει την εγγεγραμμένη
πίστωση στον Ειδικό Φορέα 1049-202 0000000, Γενική (Τομεακή) Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής,
του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής με Α.Λ.Ε.
2120201001.
Γ) Δαπάνη ύψους εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00€),
η οποία βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση στον Ειδικό
Φορέα 1049-402 0000000 Αρχή Προσφυγών, του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής με Α.Λ.Ε. 2120201001,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας,
πέραν της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής, μέχρι εκατόν
είκοσι (120) ώρες το εξάμηνο ανά υπάλληλο για το έτος
2019, για εκατόν ογδόντα (180) υπαλλήλους του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, μονίμους και ΙΔΑΧ,
και ειδικότερα: α) Για εξήντα πέντε (65) υπαλλήλους
της Γενικής (Διοικητικής) Γραμματείας β) Για ενενήντα
πέντε (95) υπαλλήλους της Γενικής (Τομεακής) Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και γ) Για τριάντα πέντε(35)
υπαλλήλους της Αρχής Προσφυγών, του ανωτέρω
Υπουργείου.
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Στην εν λόγω υπερωριακή εργασία, η οποία θα πραγματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες, μπορούν να
μετέχουν και υπάλληλο, μόνιμοι και ΙΔΑΧ, οι οποίοι έχουν
αποσπαστεί στο Υπουργείο από άλλους φορείς.
Η κατανομή των ωρών και ο ορισμός των ατόμων που
θα συμμετέχουν στη συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης από κάθε Διεύθυνση ανά μήνα, θα
πραγματοποιείται με ευθύνη των προϊσταμένων των Διευθύνσεων και τα σχετικά στοιχεία θα αποστέλλονται εν
συνεχεία στη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης για την έκδοση της σχετικής απόφασης.
Με την ολοκλήρωση της υπερωριακής εργασίας, η
εκτέλεση των προαναφερόμενων εργασιών θα βεβαιώνεται εγγράφως στη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού και
Διοικητικής Υποστήριξης με ευθύνη των προϊσταμένων
των Διευθύνσεων.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Απριλίου 2019
Ο Υπουργός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ
Ι

Αριθμ. 595/76171
(4(
Τροποποίηση της 299/38407/26-02-2019 (Β’
781) κοινής υπουργικής απόφασης «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347,
20.12.2013, σ. 671), του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149 της Επιτροπής (ΕΕ L
190,15.7.2016, σ. 1) και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1150 της Επιτροπής (ΕΕ L 190,
15.7.2016, σ. 23), σχετικά με το ειδικό μέτρο στήριξης της ενημέρωσης στα κράτη μέλη για την
προγραμματική περίοδο 2019-2023.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 62 παρ. 2 περ.α’ του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή
της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 32),
όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου
46 του ν. 43 84/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές
συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες
διατάξεις» (Α’ 78).
β) Των άρθρων 13 έως 29 του ν. 2637/1998 «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύ-

Τεύχος B’ 1547/07.05.2019

σεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού
Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων,
Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο
Υπουργείο Γεωργίας και «Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης Α.Ε.» και άλλες διατάξεις» (Α’ 200), όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως 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:
α) (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη
θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ.
922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ)
αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347, 20.12.2013,
σ. 671).
β) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2016/1149 της
Επιτροπής, της 15ης Απριλίου 2016, για τη συμπλήρωση
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά
προγράμματα στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα και για
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 555/2008
της Επιτροπής (ΕΕ L 190, 15.7.2016, σ. 1). γ) Εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/1150 της Επιτροπής, της 15ης
Απριλίου 2016, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά
προγράμματα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα (ΕΕ L
190, 15.7.2016, σ. 23).
3. Το ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α’ 117), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. To ν. 3196/2003 «Οργάνωση των Υπηρεσιών Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών και άλλες διατάξεις»
(Α’ 274), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (Α’ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 160).
7. Το Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης του αμπελοοινικού
τομέα για την περίοδο 2019 - 2023, όπως έχει εγκριθεί
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ισχύει.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποίηση της αριθμ. 299/38407/26-02-2019
(Β’ 781) κοινής υπουργικής απόφασης,
Η υπ’ αριθμ. 299/38407/26-02-2019(Β’ 781) κοινή
υπουργική απόφαση «Συμπληρωματικά μέτρα για την
εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347,
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20.12.2013, σ. 671), του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού
(ΕΕ) 2016/1149 της Επιτροπής (ΕΕ L 190, 15.7.2016, σ. 1)
και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1150 της
Επιτροπής (ΕΕ L 190, 15.7.2016, σ. 23), σχετικά με το ειδικό μέτρο στήριξης της ενημέρωσης στα κράτη μέλη για
την προγραμματική περίοδο 2019-2023» τροποποιείται
ως ακολούθως:
Άρθρο 2
1. Η περ. γ, της παρ. 2 του άρθρου 15 αντικαθίσταται
ως εξής: «έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Οικονομικής
Διαχείρισης, ως μέλος».
2. Στην παρ. 2 του άρθρου 8 διαγράφεται η έκφραση
«έρευνες αγοράς».
3. Το σημείο 3.2, του Υποδείγματος 6, του Παραρτήματος V, αντικαθίσταται ως εξής: «Λίστα με τα ονοματεπώνυμα των συνδαιτυμόνων και την ιδιότητά τους».
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Απριλίου 2019
Οι Υπουργοί
Εξωτερικών

Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ
Ι

Αριθμ. 77077
(5)
Τροποποίηση της 27152/16.03.2017 (Β’ 1020)
απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί καθιέρωσης εξαιρέσεων από το καθορισμένο ωράριο υπαλλήλων του Δήμου Αγρινίου.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
i. Του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.
ii. Του π.δ/τος 139/2010 (Α’ 232) «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου».
iii. Των παρ. 3 και 6 του άρθρου 36 του ν. 3584/2007
(Α’ 143) «Κώδικας Καταστάσεως Προσωπικού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
iv. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α’ 98) για τον
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έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές
διοικητικές πράξεις.
ν. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015
(Α’ 47) και του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 (Α’ 21) που
αφορούν ρυθμίσεις σχετικές με τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
vi. Την 15870/15.05.2017 απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών με θέμα «Διορισμός του Νικόλαου Παπαθεοδώρου του Αγγελάκη ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου» (ΥΟΔΔ 250).
2. Η 27152/16.03.2017 (Β’ 1020) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου, περί καθορισμού λειτουργίας υπηρεσιών του
Δήμου Αγρινίου σε 12ωρη και 24ωρη απασχόληση καθώς και λειτουργία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες, όπως τροποποιήθηκε με την 133744/14.07.2017
(Β’ 2607) και 304403/22.12.2017 (Β’ 4854) αποφάσεις,
κατά την κείμενη νομοθεσία.
3. Το 14810/30.03.2019 έγγραφο του Δήμου Αγρινίου με το οποίο διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας
η 100/27.03.2019 απόφαση του οικείου Δημοτικού
Συμβουλίου, αναφορικά με την τροποποίηση της
16/25.01.2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου όπως
τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 193/29.5.2017 και
400/24.11.2017 Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν
την καθιέρωση και τροποποίηση της 12ωρης ή 24ωρης
λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και αργίες των υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου.
4. Την 12664/19.03.2019 βεβαίωση των Οικονομικών
Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου στην οποία αναφέρεται
ότι πιστώσεις έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό
έτους 2019 για την κάλυψη της δαπάνης που προκαλείται από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ
ανάλογες πιστώσεις θα προβλεφθούν στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών.
5. Το γεγονός ότι έχουν προκύψει αλλαγές στο
προσωπικό που υπηρετεί στις παρακάτω υπηρεσίες, που καθιστούν αναγκαία την τροποποίηση των
27152/16.03.2017 (Β’ 1020), 133744/14.07.2017 (Β’ 2607)
και 304403/22.12.2017 (Β’ 4854) αποφάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου ως προς τον αριθμό και τις ειδικότητες ορισμένων υπαλλήλων σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του
Δήμου, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την 27152/16.03.2017 (Β’ 1020), όπως
ισχύει, απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, περί καθορισμού
λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου σε 12ωρη
και 24ωρη βάση, ως προς τον αριθμό και τις ειδικότητες
υπαλλήλων μόνο για τις κάτωθι υπηρεσίες του Δήμου
Αγρινίου:
Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
1. Τμήμα Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης
Το προσωπικό του Τμήματος που θα συμμετέχει στην
ανωτέρω ρύθμιση κατά σχέση εργασίας, κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχει ως εξής:
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Προσωπικό Δημοσίου Δικαίου
Κατηγορία ΠΕ
Ένας (1) υπάλληλος κλάδου Μηχανολόγων Μηχανικών
Κατηγορία ΔΕ
Δύο (2) υπάλληλοι κλάδου Εποπτών Καθαριότητας
Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
Κατηγορία ΔΕ
Ένας (1) υπάλληλος ειδικότητας Εποπτών Καθαριότητας
2. Τμήμα Αποκομιδής, Καθαρισμού Κοινόχρηστων
Χώρων και Ειδικών Συνεργείων
Το προσωπικό του Τμήματος που θα συμμετέχει στην
ανωτέρω ρύθμιση κατά σχέση εργασίας, κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχει ως εξής:
Προσωπικό Δημοσίου Δικαίου
Κατηγορία ΠΕ
Ένας (1) υπάλληλος κλάδου Πολιτικών Μηχανικών
(Προϊστάμενος Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης)
Κατηγορία ΔΕ
Δύο (2) υπάλληλοι κλάδου Εποπτών Καθαριότητας
Ένας (1) υπάλληλος κλάδου Κηπουρών - Δενδροκόμων Ανθοκόμων - Δενδροκηπουρών
Ένας (1) υπάλληλος κλάδου Οδηγών (Απορριμματοφόρου- Αυτοκινήτου)
Πέντε (5) υπάλληλοι κλάδου Οδηγών Απορριμματοφόρου
Είκοσι (20) υπάλληλοι κλάδου Οδηγών Αυτοκινήτων
Ένας (1) υπάλληλος κλάδου Οδηγών Αυτοκινήτων
(Απορριμματοφόρων- Φορτηγών- Λεωφορείων)
Δυο (2) υπάλληλοι κλάδου Οδηγών Αυτοκινήτων
(Απορριμματοφόρων)
Ένας (1) υπάλληλος κλάδου Οδηγών Αυτοκινήτων
Απορριμματοφόρων
Έξι (6) υπάλληλοι κλάδου Χειριστών Μηχανημάτων
Έργων
Κατηγορία ΥΕ
Δύο (2) υπάλληλοι κλάδου Επιστατών Καθαριότητας
Ένας (1) υπάλληλος κλάδου Εργάτης Καθαριότητας
Ένας (1) υπάλληλος κλάδου Εργατών Συνεργείων
Ένας (1) υπάλληλος κλάδου Εργατών Γενικών Καθηκόντων
Πενήντα ένας (51) υπάλληλοι κλάδου Εργατών Καθαριότητας
Ένας (1) υπάλληλος κλάδου Εργατών Καθαριότητας
(Εξωτερικών Χώρων)
Δυο (2) υπάλληλος κλάδου Εργατών Καθαριότητας
Εξωτερικών Χώρων
Ένας (1) υπάλληλος κλάδου Εργατών Καθαριότητας
Εξωτερικών Χώρων- Απορριμματοφόρων- Οδοκαθαριστών
Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
Κατηγορία ΔΕ
Πέντε (5) υπάλληλοι ειδικότητας Οδηγών
Ένας (1) υπάλληλος ειδικότητας Τεχνίτης Κάδων
Ένας (1) υπάλληλος ειδικότητας Χειριστών Μηχανημάτων Έργων
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Κατηγορία ΥΕ
Ένας (1) υπάλληλος ειδικότητας Εργατών Γενικών Καθηκόντων
Δέκα τέσσερις (14) υπάλληλοι ειδικότητας Εργατών
Καθαριότητας
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
3. Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Εγκαταστάσεων
Το προσωπικό του Τμήματος που θα συμμετέχει στην
ανωτέρω ρύθμιση κατά σχέση εργασίας, κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα έχει ως εξής:
Προσωπικό Δημοσίου Δικαίου
Κατηγορία ΠΕ
Ένας (1) υπάλληλος κλάδου Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών
Κατηγορία ΔΕ
Εννέα (9) υπάλληλοι κλάδου Ηλεκτρολόγων
Ένας (1) υπάλληλος κλάδου Οδηγών
Δύο (2) υπάλληλοι κλάδου Οδηγών Αυτοκινήτων
Τρεις (3) υπάλληλοι κλάδου Χειριστές Μηχανημάτων
Έργου
Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
Κατηγορία ΔΕ
Ένας (1) υπάλληλος ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτρολόγων
Ένας (1) υπάλληλος ειδικότητας Δεντρο-Ανθοκηπουρών- Δενδροκόμων- Κηπουρών
Κατηγορία ΥΕ
Ένας (1) υπάλληλος ειδικότητας Εργατών Γενικών Καθηκόντων
Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
Κατηγορία ΔΕ
Δύο (2) υπάλληλοι ειδικότητας Ηλεκτρολόγων
Από την παρούσα απόφαση δύναται να προκληθεί επιπλέον δαπάνη στο προϋπολογισμό του Δήμου Αγρινίου
από την απασχόληση του προσωπικού κατά την νύχτα,
τις Κυριακές και Αργίες, το ύψος της οποίας υπολογίζεται (μέχρι το τέλος του έτους) στο ποσό των 230.300,00
€ ευρώ και θα βαρύνει τους ΚΑΕ του προϋπολογισμού
έτους 2019 για κάθε υπηρεσία, σύμφωνα με την αριθμ.
πρωτ. 12664/18-3-2019 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου, ως εξής:
20-6012.001, 20-6012.002, 20-6012.003, 20-6012.004,
20-6022.001, 20-6022.002, 20-6022.003, 20-6022.004,
20-6042.001.
Για την κάλυψη της δαπάνης που προκαλείται για τα
επόμενα έτη θα προβλεφθούν αντίστοιχες πιστώσεις
στους προϋπολογισμούς του Δήμου Αγρινίου.
Κατά τα λοιπά ισχύει η 27152/16.03.2017 (Β’ 1020) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, όπως τροποποιήθηκε με
την 133744/14.07.2017 (Β’2607) και 304403/22.12.2017
(Β’ 4854) αποφάσεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 12 Απριλίου 2019
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

18186

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 1547/07.05.2019

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής 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)
r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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)

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

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

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.
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