
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση απόφασης Υπαγωγής, ολοκλήρω-
ση - οριστικοποίηση του κόστους και πιστοποίηση 
της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης 
της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΨΥΚΤΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑ-
ΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟ-
ΝΤΩΝ - ΨΥΓΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» που υλοποιήθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3908/2011.

2 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 
Υπουργείων με διάθεση-απόσπαση στην Ειδική 
Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και 
ενός δημοσιογράφου του Γραφείου Επικοινωνίας 
και Δημοσίων Σχέσεων της ΕΓΔΙΧ του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης.

3 Καθορισμός προθεσμιών για την εκλογή των αι-
ρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Υπηρε-
σιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Ψηφιακής Πο-
λιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

4 Μεταφορά έδρας Γυμνασίου Σιμόπουλου.

5 Καθορισμοί των ωρών απασχόλησης κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και νυ-
χτερινής εργασίας προς συμπλήρωση της εβδο-
μαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας για το με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
προσωπικό φύλαξης του Μουσείου Ακρόπολης, 
για το έτος 2018 (ΣΟΧ 2/2017).

6 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης με αριθ. 
ΔΝΣ/οικ.84646/ΦΝ393/27.11.2017 (Β΄4156) «Κα-
θορισμός απαλλαγών από την καταβολή διοδί-
ων τελών στους Σταθμούς Διοδίων της Εγνατίας 
Οδού και των καθέτων αξόνων αυτής, για κατοί-
κους όμορων περιοχών και άνεργους, σύμφωνα 
με το εδάφιο (γ) της παραγράφου 9 του άρθρου 
δεύτερου ν. 4388/2016 (Α΄93)».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Τροποποίηση απόφασης Υπαγωγής, ολοκλήρωση -

οριστικοποίηση του κόστους και πιστοποίηση της 

έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της 

εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΨΥΚΤΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ -

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - 

ΨΥΓΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» που υλοποιήθηκε σύμφωνα 

με τις διατάξεις του ν. 3908/2011.

  Με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 4951/ΔΟΑ/6/00080/Σ/ 
ν.3908/2011/15-12-2017 απόφαση της Υφυπουργού 
Εσωτερικών, τροποποιήθηκε η με αριθμ. πρωτ.: 4534/
ΔΟΑ/6/00080/Σ/ν.3908/2011/09-07-2014 (ΦΕΚ 1972 Β') 
απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί με την 2875/4534/
ΔΟΑ/6/00080/Σ/ν.3908/2011/21-07-2015 (ΦΕΚ 1831 Β') 
και πιστοποιήθηκε η ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του 
κόστους καθώς και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργί-
ας επένδυσης της εταιρείας της επένδυσης της επιχείρη-
σης «ΑΝΩΝΥΜΗ ΨΥΚΤΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΨΥΓΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟ-
ΝΙΑΣ» που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν.3908/2011 που αναφέρεται στην επέκταση υφιστάμε-
νης μονάδας εφοδιαστικής αλυσίδας (LOGISTICS) στη 
θέση Μπατάλια, κτηματικής περιοχής πατρίδας, Δήμου 
Βέροιας, Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με τους εξής όρους:

(α) Το συνολικό οριοτικοποιούμενο και ενισχυόμενο 
κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των τριών 
εκατομμυρίων ευρώ (3.535.820,00 €).

(β) Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό του ενός 
εκατομμυρίου ενενήντα τριών χιλιάδων και εκατόν 
εβδομήντα ευρώ και δέκα λεπτών (1.093.170,10 €) που 
αποτελεί ποσοστό 30,9% του συνολικού κόστους της 
ενισχυόμενης επένδυσης.

(γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό του ενός 
εκατομμυρίου επτακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων εννιακοσί-
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ων δέκα ευρώ (1.767.910,00 €) που αποτελεί ποσοστό 50,00% 
του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

(δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο 
ποσό των εξακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων ευρώ 
(672.000,00 €) που αποτελεί ποσοστό 19,00% του συ-
νολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης, 

(ε) Το ύψος των λοιπών διαθεσίμων ανέρχεται στο 
ποσό των δύο χιλιάδων επτακοσίων τριάντα εννέα ευρώ 
και ενενήντα λεπτών (2.739,90 €).

(στ) Η συνολική ισχύς ανήλθε σε 1.010,60 kW.
(ζ) Η συνολική δυναμικότητα ανήλθε σε 2230880 Θέ-

σεις/611200 τεμάχια.
(η) Η δημιουργία 1,00 ΕΜΕ (νέων θέσεων εργασίας) 

που αφορούν στο παρόν επενδυτικό σχέδιο. Από τις θέ-
σεις αυτές 1,00 ΕΜΕ αντιστοιχούν σε πτυχιούχους.

(θ) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης είναι η 
15.06.2016.

Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωμο-
δοτική Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 85 παρ. 
7 του ν. 4399/2016.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Η Υφυπουργός
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ - ΤΣΑΡΟΥΧΑ 

Ι

    Αριθμ. 125182 (2)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 

Υπουργείων με διάθεση-απόσπαση στην Ειδική 

Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και 

ενός δημοσιογράφου του Γραφείου Επικοινωνί-

ας και Δημοσίων Σχέσεων της ΕΓΔΙΧ του Υπουρ-

γείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 «Κωδικοποίηση της νομο-

θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/ 
Α/16.12.2015) «Διαχείριση ......., μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δη-
μοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν. 4389/2016 
(ΦΕΚ 94/Α/27.5.2016) «Επείγουσες διατάξεις για την 
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» 
περί σύστασης της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης 
Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ 241/Α/23.12.2016) «Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη 
ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22.9.2015) 
«Ανασύσταση των Υπουργείων ..... στο Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

6. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α/23.9.2015) 
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 (Φ.Ε.Κ. 208/Α/ 4.11.2016) 
«Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείου και... δικτύων».

8. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (Φ.Ε.Κ. 210/Α/ 
5.11.2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών».

9. Τις διατάξεις του π.δ. 116/2014 (185/Α/3.9.2014) 
«Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγω-
νιστικότητας», όπως ισχύει.

10. Τις διατάξεις του άρθρου 8 της αρ. 2/17805/ 
0022/13.3.2013 απόφασης καθορισμού αποδοχών των 
δημοσιογράφων (ΦΕΚ 662/Β/21.3.2013). 

11. Τις διατάξεις του υπ' αρ. πρωτ.: 100410/19.09.2017 
αιτήματος του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Διαχείρισης 
Ιδιωτικού Χρέους περί έκδοσης υπερωριακής απασχόλη-
σης στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη ύψους επτά χιλιάδων τριακοσίων (7.300,00) ευρώ 
περίπου, για την αποζημίωση εργασίας καθ' υπέρβαση του 
υποχρεωτικού ωραρίου υπαλλήλων και δημοσιογράφου 
που υπηρετούν στην υπηρεσία και θα καλυφθούν από τις 
εγγεγραμμένες πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού 
έτους 2017 σύμφωνα με τις αρ. πρωτ. 7400/20.01.2017 και 
110694/12.10.2017 αποφάσεις της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης.

13. Τις Επείγουσες Υπηρεσιακές Ανάγκες που προέκυ-
ψαν για τη στελέχωση και λειτουργία των τριάντα (30) 
περιφερειακών Κέντρων Εξυπηρέτησης Υποστήριξης 
Δανειοληπτών (ΚΕΥΔ).

14. Τις Επείγουσες Υπηρεσιακές Ανάγκες που προ-
έκυψαν για την υλοποίηση του προγράμματος ΕΣΠΑ, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την αποζημίωση εργασίας καθ' υπέρβαση 
του υποχρεωτικού ωραρίου για επτά (7) υπαλλήλους 
καθώς επίσης και για ένα (1) δημοσιογράφο που υπη-
ρετούν με διάθεση-απόσπαση-πρόσληψη στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. 
σε μη οργανικές θέσεις και μέχρι σαράντα (40) ώρες το 
εξάμηνο ανά υπάλληλο και για χρονικό διάστημα από 
τη δημοσίευσή της έως και 31.12.2017. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα,15 Δεκεμβρίου 2017
Ο Υπουργός

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ι

    Αριθμ. 11990/2017 (3)
Καθορισμός προθεσμιών για την εκλογή των αι-

ρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Υπηρε-

σιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Ψηφιακής Πο-

λιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου τρίτου παρ. α' του 

ν. 4506/2017 «Ανανέωση - Τροποποίηση -Κωδικοποίηση 
της Σύμβασης περί Παροχής Ειδικής Άδειας Εκμετάλ-
λευσης του αποκλειστικού δικαιώματος του Ελληνικού 
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Δημοσίου στην πρόσβαση και χρήση της ονομαστικής 
θέσης των 39ο ανατολικώς επί της τροχιάς των τεχνητών 
γεωστατικών δορυφόρων της γης και των συσχετισμέ-
νων αυτής ραδιοσυχνοτήτων τηλεπικοινωνίας διά της 
κατασκευής, εκτόξευσης, λειτουργίας και εμπορικής 
εκμετάλλευσης ενός συστήματος δορυφορικών τηλε-
πικοινωνιών πανελλήνιας και διασυνοριακής εμβέλειας 
υπό την επωνυμία ΕΛΛΑΣ ΣΑΤ (HELLAS SAT) και άλλες 
διατάξεις» (Α' 191).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 3 του ν. 4369/2016 
«Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοί-
κησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα 
αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων 
(διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της 
Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις» (Α' 33), όπως 
ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 περ. Β4 του ν. 1884/1990 
«Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες δια-
τάξεις» (Α' 81).

4. Το άρθρο 4 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α'208).

5. Το π.δ. 82/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης» 
(Α' 117).

6. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 210).

7. Την υπ' αρ. ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/16.9.1988 απόφα-
ση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης «Τρόπος, 
διαδικασία και προϋποθέσεις εκλογής των εκπροσώ-
πων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια του 
προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών 
προσώπων δημοσίου δικαίου» (Β' 684), όπως έχει τρο-
ποποιηθεί και ισχύει.

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των 
υπαλλήλων (μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου) στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο 
του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών 
και Ενημέρωσης, καθορίζονται οι προθεσμίες που προ-
βλέπονται στην ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/16.9.1988 (Β' 684) 
απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, 
ως ακολούθως:

α) Η σύνταξη των πινάκων εκλογέων γίνεται μέχρι 
20 Δεκεμβρίου 2017, η τοιχοκόλλησή τους μέχρι 22 
Δεκεμβρίου 2017, η υποβολή αιτήσεων εγγραφής-δι-
όρθωσης και ενστάσεων κατά των πινάκων εκλογέων 
μέχρι 29 Δεκεμβρίου 2017, η εξέταση των αιτήσεων και 
ενστάσεων μέχρι 5 Ιανουαρίου 2018, η οριστικοποίη-
ση των πινάκων εκλογέων μέχρι 10 Ιανουαρίου 2018, 
η υποβολή υποψηφιοτήτων από 20 Δεκεμβρίου 2017 

μέχρι 28 Δεκεμβρίου 2017, η σύνταξη των πινάκων υπο-
ψηφίων μέχρι 2 Ιανουαρίου 2018, η τοιχοκόλλησή τους 
μέχρι 4 Ιανουαρίου 2018, η υποβολή ενστάσεων κατά 
των πινάκων υποψηφίων μέχρι 9 Ιανουαρίου 2018, η 
συγκρότηση εφορευτικής επιτροπής μέχρι 3 Ιανουαρίου 
2018, η αποστολή των ενστάσεων κατά των πινάκων 
υποψηφίων στην εφορευτική επιτροπή μέχρι 10 Ιανουα-
ρίου 2018, η εξέτασή τους από την εφορευτική επιτροπή 
και η οριστικοποίηση του πίνακα υποψηφίων μέχρι 12 
Ιανουαρίου 2018, η εκτύπωση των ψηφοδελτίων και η 
προώθησή τους στην εφορευτική επιτροπή μέχρι 20 
Ιανουαρίου 2018, η παραλαβή του εκλογικού υλικού 
(οριστικοί κατάλογοι εκλογέων, ψηφοδέλτια, φάκελοι 
ψηφοφορίας και ειδικοί φάκελοι ταχυδρόμησης) από 
τους προϊσταμένους των περιφερειακών υπηρεσιών για 
τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας με αλληλογραφία μέχρι 
31 Ιανουαρίου 2018.

β) Οι εκλογές θα διεξαχθούν τον Φεβρουάριο 2018, η 
δε σχετική προκήρυξη θα εκδοθεί ένα τουλάχιστον μήνα 
πριν από την ημερομηνία ψηφοφορίας.

Κατά τα λοιπά ισχύει η ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/16.9.1988 
απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2017

Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Ι

    Αριθμ. 221676/Δ2 (4)
Μεταφορά έδρας Γυμνασίου Σιμόπουλου.

  O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 5 του 

ν. 1566/1985 (Α' 167) «Δομή και λειτουργία της Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις».

2) Το π.δ. 125/2016 (Α' 210) με θέμα «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

3) Την με αρ. πρωτ. Φ.2.1/7992/25-08-2017 εισήγηση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκ-
παίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

4) Το με αρ. πρωτ. 9332/25-08-2017 έγγραφο της Διεύ-
θυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας.

5) Την αρ. 71336/Δ4/24-06-2011 (Β' 1575) υπουργική 
απόφαση «Συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης».

6) Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τις δαπάνες 
που καλύπτονται από αυτόν, σύμφωνα με την με αριθ. 
πρωτ. 214065/Β1/06-12-2017 εισήγηση του άρθρου 24 
του ν. 4270/2014 (Α' 143), όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 10 παρ. 6 του ν. 4337/2015 (Α' 129) της Γενικής 
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Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Μεταφέρουμε την έδρα του Γυμνασίου Σιμόπουλου 
της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής 
Ελλάδας από την Τοπική Κοινότητα Σιμόπουλου στην 
Τοπική Κοινότητα Εφύρας. Το Γυμνάσιο θα φέρει εφεξής 
την επωνυμία Γυμνάσιο Πηνείας.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2017 

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

    Αριθμ. 7932 (5)
Καθορισμοί των ωρών απασχόλησης κατά τις Κυ-

ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και νυχτε-

ρινής εργασίας προς συμπλήρωση της εβδομα-

διαίας υποχρεωτικής εργασίας για το με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

προσωπικό φύλαξης του Μουσείου Ακρόπολης, 

για το έτος 2018 (ΣΟΧ 2/2017).

   Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1) Tις διατάξει του ν. 3711/2008 (ΦΕΚ Α' 224), «Ίδρυση 

νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία 
«ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ», όπως τροποποιήθηκε με τον 
νόμο 3773/2009 (ΦΕΚ Α' 120) και ισχύει.

2) Tις διατάξει του ν. 2362/1995 «Περί δημοσίου λο-
γιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 247), όπως τροποποιήθηκε με τον 
ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α' 141) και ισχύει.

3) Tις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 «Συ-
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολό-
γιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής 
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα-
τηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ Α' 226), óπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

4) Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων, Αγροτικής Avάπτυξης και Τροφίμων, Ανασύ-
σταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Nησιωτικής Πολιτι-
κής, Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας 
και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο-
μών, Nαυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Aνάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γε-
νικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομί-
ας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ Α' 1 14/22.09.2015).

5) Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α' 210/5.11.2016).

6) Το π.δ. 410/1988 (ΦΕΚ 191/Α'/30.8.1988) «Περί κω-
δικοποίησης σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμε-
νης νομοθεσίας που αφορούν το προσωπικό με σχέση 
εργασία ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Οργανι-
σμών Toπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».

7) Το π.δ. 64/2013 «Oργανισμός του Μουσείου Ακρό-
πολης» (ΦΕΚ Α' 113/20.5.2013).

8) Tις διατάξεις του άρθρου 20, παρ. Γ, περ. 3, του 
ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ Α' 
176/16.12.2015).

9) Την απόφαση της 13ης/2017 - 09.05.2017 συνεδρί-
αση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την υπο-
βολή αιτήματος για την έγκριση πρόσληψης σαράντα 
(40) ατόμων ως προσωπικό ασφαλείας με σύμβαση 
εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των ανα-
γκών του Μουσείου Ακρόπολης και ανάληψη υποχρέ-
ωσης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού 
εξόδων 2017 του Μουσείου Ακρόπολης για την κάλυψη 
μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών στο πλαίσιο 
ως ανωτέρω πρόσληψης (ΑΔΑ: 70Χ5469ΗΤΟ-ΣΗΙ - αρ. 
πρωτ. 3067/11.05.2017).

10) Την υπ' αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./60/16139/
22-05-2017 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της παρ. 
1 του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Αναστολή διορισμών 
και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/τ. Α΄/
28-12-2006), όπως ισχύει (Αρ. Πρωτ. 3359/22.05.2017).

11) Την υπ' αριθμ. πρωτ. Α.Σ.Ε.Π. 9042/26.06.2017 
έγκριση της ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2017 του Μουσείου 
Ακρόπολης.

12) Την υπ' αριθμ. πρωτ. 3383/23.05.2017 Ανακοίνω-
ση Πρόσληψη ΣΟΧ 2/2017 του Δ.Σ. του Μουσείου για 
την πρόσληψη σαράντα (40) ατόμων με ειδικότητα ΔΕ 
προσωπικό ασφαλείας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα οκτώ 
(8) μηνών.

13) Την αριθμ. πρωτ. 7920/05-12-2017 απόφαση που 
αφορά στη δέσμευση πίστωσης σε βάρος του προ-
ϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Μουσείου 
Ακρόπολης για τις αμοιβές του προσωπικού του λόγω 
απασχόλησης κατά τις Kυριακές, εξαιρέσιμες και για νυ-
χτερινή εργασία, προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας 
υποχρεωτικής εργασίας (ΑΔΑ: ΨΕΟΟ469ΗΤΟ-5Υ9).

14) Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προ-
καλείται δαπάνη συνολικού ύψους 55.190,00€ εκ των 
οποίων το ποσό των 20.750,00€ θα βαρύνει τον προϋπο-
λογισμό του οικονομικού έτους 2018 Μουσείου Ακρόπο-
λης (Ν.Π.Δ.Δ.) στον οποίο έχει προβλεφθεί η αντίστοιχη 
πίστωση (το ποσό των 20.750,00€ αναλύεται ως εξής: για 
αμοιβή εργασίας μέχρι 48 ώρες ανά μήνα Kυριακές και 
αργίες, το ποσό των 14.200,00€ θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0263, 
το ποσό των 3.550,00 € θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0551 και για 
αμοιβή νυχτερινής εργασίας μέχρι 12 ώρες ανά μήνα, 
προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής ερ-
γασίας το ποσό των 2.400,00€ θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0263 
και το ποσό των 600,00€ θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0551) προς 
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συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας 
των παραπάνω υπαλλήλων με τα όρια που προβλέπουν 
οι διατάξει του ν. 4354/2015, για χρονικό διάστημα από 
την έναρξη έτος τη λήξη της σύμβασής τους.

15) Την υπ' αριθμ. 30η/2016 - 17.11.2016 Συνεδρία του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Ακρόπολης κατά 
την οποία αποφασίστηκε το θερινό και χειμερινό ωράριο 
λειτουργίας και αντίτιμο εισόδου στο Μουσείο Ακρόπο-
λης (ΦΕΚ Β' 4048/16.12.2016).

16) Τη σχετική απόφαση της με αριθμό 17η/2017 - 
28.06.2017 συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Μουσείου Ακρόπολης, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε μέχρι σαράντα οκτώ (48) ώρες, κατά 
μήνα, την απασχόληση κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες και μέχρι 12 ώρες ανά μήνα για νυχτερινή εργα-
σία, σαράντα (40) υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου ορισμέ-
νου χρόνου ειδικότητας ΔΕ Προσωπικού Ασφαλείας του 
Ν.Π.Δ.Δ. «ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» για το έτος 2018 προς 
συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας.

2. Αρμόδιοι για την διαπίστωση πραγματικής παρο-
χής της ανωτέρω απασχόλησης καθίστανται οι κατά την 
υπηρεσία προϊστάμενοι των υπαλλήλων.

3. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι τη λήξη της σύμβα-
σης των προσληφθέντων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2017 

Η Υπουργός 
ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ

Ι

    Αριθμ. ΔΝΣ/οικ.90497/ΦΝ 393 (6)
Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης με αριθ. 

ΔΝΣ/οικ.84646/ΦΝ393/27.11.2017(Β΄4156) «Κα-

θορισμός απαλλαγών από την καταβολή διοδί-

ων τελών στους Σταθμούς Διοδίων της Εγνατίας 

Οδού και των καθέτων αξόνων αυτής, για κατοί-

κους όμορων περιοχών και άνεργους, σύμφωνα 

με το εδάφιο (γ) της παραγράφου 9 του άρθρου 

δεύτερου ν. 4388/2016 (Α΄93)».

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 62 παρ. 2 του ν. 4155/2013 

όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 
22 του ν. 4233/2014, Κεφάλαιο Β` «Ρυθμίσεις θεμάτων 
δημοσίων έργων» (ΦΕΚ Α΄ 22/2014).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 
98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού.

3. Τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 5 του 
ν. 2229/1994 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του 

ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 138), όπως η 
τελευταία τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 17 του ν. 3212/2003 «Άδεια δόμησης, πολεοδο-
μικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υ.ΠΕ.
ΧΩ.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 308 Α΄/31.12.2003).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 στοιχ. α του 
ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργή-
σεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσι-
ών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση διατάξεων του 
π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 74), 
καθώς και της παρ. 7 του ιδίου άρθρου.

5. Τις διατάξεις της αριθμ. Δ17α/02/69/ΦΝ 380/ 
10.11.1994 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής 
Οικονομίας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροτα-
ξίας και Δημοσίων Έργων (ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε) «Ίδρυση Εταιρίας 
Έργων υποδομής με την επωνυμία Εγνατία Οδός Ανώ-
νυμη Εταιρία» (ΦΕΚ Β΄ 846).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ/τος 70/2015 
«Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του 
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων 
σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 
Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυ-
γκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού». (ΦΕΚ Α΄ 114).

7. Τις διατάξεις του π.δ/τος 123 (ΦΕΚ 208/Α΄/4-11-2016)
«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».

8. Τις διατάξεις του π.δ/τος 125 (ΦΕΚ 210/Α΄/5-11-2016)
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών».

9. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Κώδικα Οδικής Κυ-
κλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 
(ΦΕΚ Α΄ 57).

10. Τις διατάξεις της παρ. 3 περιπτ. β του άρθρου 9 του 
ν. 3481/2006 «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνι-
κό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων 
έργων και μελετών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 162).

11. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3769/2009 
«Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών 
και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και 
υπηρεσίες και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄ 105).

12. Τις διατάξεις της αριθμ. ΔΜΕΟ/ε/0/568/4.6.2004 
απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με την οποία χαρακτη-
ρίστηκε ως αυτοκινητόδρομος η Εγνατία Οδός.
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13. Τις διατάξεις της αριθμ. ΔΜΕΟ/ε/0/919/01.08.2000 
απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκε 
η χωροθέτηση των σταθμών διοδίων της Εγνατίας Οδού.

14. Τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. 215/2012 απόφασης 
της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Απο-
κρατικοποιήσεων (ΦΕΚ Β΄2316/2012) «Μεταφορά στην 
εταιρία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του 
Δημοσίου Α.Ε.» περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου» 
κατά τις διατάξεις του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α΄152), όπως 
τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις της υπ΄αρ. 241/2013 
απόφασης της Διυπουργικής επιτροπής αναδιαρθρώ-
σεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΦΕΚ Β΄2221/2013) 
«Τροποποίηση της υπ΄αρ. 215/10-8-2012 απόφασης 
της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Απο-
κρατικοποιήσεων».

15. Την υπ' αριθμ. Δ17α/178/4/ΦΝ 393/2.10.2014 κοι-
νή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 2761/15.10.2014) περί 
καθορισμού τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό.

16. Την υπ’ αριθμ. 6686/14-11-2014 κοινή υπουργική 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Υποδομών, Με-
ταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ Β’ 3086/2014) περί χωροθέ-
τησης σταθμών διοδίων και καθορισμού τελών διοδίων 
στην Εγνατία Οδό και στους καθέτους άξονες αυτής, όπως 
τροποποιήθηκε με την αρ. ΔΝΣγ/οικ.45897/ΦΝ 393/
18-5-2017 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄1867/2017).

17. Τις διατάξεις της παραγράφου 9 άρθρου δεύτερου 
του ν. 4388/2016 «Κύρωση της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέ-
σης και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και των κρατών - μελών της, αφενός, και της Δημοκρα-
τίας του Ιράκ, αφετέρου με τα αναπόσπαστα σε αυτήν 
Παραρτήματα 1 έως 4, Προσαρτήματα, Πρωτόκολλα, 
Σημειώσεις και τη Μονομερή Δήλωση της Ε.Ε. σχετικά με 
το άρθρο 96 της Συμφωνίας και άλλες διατάξεις». 

18. Τις διατάξεις του εδαφίου γ΄ της παρ. 9 του άρθρου 
δεύτερου του ν. 4388/2016 (Α΄93).

19. Την υπουργική απόφαση με αριθ ΔΝΣ/οικ.84646/
ΦΝ 393/27.11.2017 (Β΄4156) «Καθορισμός απαλλαγών 
από την καταβολή διοδίων τελών στους Σταθμούς Διο-
δίων της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξόνων αυτής, 
για κατοίκους όμορων περιοχών και άνεργους, σύμφωνα 
με το εδάφιο (γ) της παραγράφου 9 του άρθρου δεύτε-
ρου ν. 4388/2016 (Α΄93)» αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την απόφαση με αριθ. ΔΝΣ/οικ.84646/
ΦΝ 393/27.11.2017 (Β΄4156) ως εξής:

1) Στον πίνακα του άρθρου 1 οι δύο αναγραφές της «Π.Ε. 
Αλεξανδρούπολης» μετονομάζονται σε «Π.Ε. Έβρου».

2) Η παρ. 3 του ιδίου ως άνω άρθρου αντικαθίσταται 
ως εξής:

«3. Καθορίζουμε την απαλλαγή των Ι.Χ. ιδιωτικών ή 
Ι.Χ. επαγγελματικών οχημάτων των επιχειρήσεων και 
επαγγελματιών που διατηρούν επαγγελματική εγκατά-
σταση εντός των ορίων των απαλλασσόμενων γεωγρα-
φικών περιοχών, από την καταβολή διοδίων τελών για 
τις αναφερόμενες στον Πίνακα της παραγράφου 1 του 
παρόντος άρθρου διαδημοτικές μετακινήσεις ανά οδικό 
τμήμα θέσης Μετωπικού Σταθμού Διοδίων, όπως αυτό 
προσδιορίζεται σύμφωνα με την υπ’αρ. 6686/14-11-2014 
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομι-
κών-Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β΄3086) περί 
χωροθέτησης σταθμών διοδίων και καθορισμού τελών 
διοδίων στην Εγνατία Οδό και στους κάθετους άξονες 
αυτής, ως ισχύει.».

3) Η παρ. 5 του ιδίου ως άνω άρθρου αντικαθίσταται 
ως εξής:

«5. Το Ελληνικό Δημόσιο έχει ήδη εκκινήσει τη δια-
δικασία σχεδιασμού, χρηματοδότησης, προμήθειας, 
εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ολοκληρωμέ-
νου ηλεκτρονικού αναλογικού συστήματος διοδίων 
δορυφορικής τεχνολογίας ή τεχνολογίας ασύρματης 
επικοινωνίας δεδομένων (π.χ. GSΜ), μέσω του οποίου 
θα διενεργούνται οι χρεώσεις διοδίων τελών στους αυ-
τοκινητόδρομους περιλαμβανομένης και της Εγνατίας 
Οδού και των καθέτων αυτής αξόνων. Το ως άνω σύ-
στημα εκτιμάται ότι θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία μέχρι 
το τέλος του 2018. Οι απαλλαγές από την υποχρέωση 
καταβολής διοδίων τελών στην Εγνατία Οδό και στους 
κάθετους αυτής άξονες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην παρούσα απόφαση, θα ισχύουν είτε α) κατά την 
πλήρη θέση σε λειτουργία του ανωτέρω ηλεκτρονικού 
αναλογικού συστήματος είτε β) με την έγκριση από την 
αρμόδια Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
(DG MOVE) της νέας τιμολογιακής πολιτικής διοδίων της 
Εγνατίας Οδού και την έναρξη υλοποίησής της δια της 
εκδόσεως των κατά νόμο προβλεπόμενων αποφάσεων, 
όποιο από τα δύο υπό (α) και (β) γεγονότα επισυμβεί 
ενωρίτερα. Κατά τα λοιπά συνεχίζουν να ισχύουν τα 
προβλεπόμενα στην υπ’αρ. 6686/2014 κοινή υπουργική 
απόφαση όπως εκάστοτε ισχύει.».

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2017

Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ  
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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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