
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 3662/389/
30-3-2012 υπουργικής απόφασης με θέμα: «Με-
ταφορά Πλεονάζοντος Προσωπικού Κατηγορίας 
ΠΕ και TE της ΕΤΕΑΝ ΑΕ σε Εποπτευόμενους Φο-
ρείς του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό-
τητας και Ναυτιλίας».

2 Σύσταση και λειτουργία Εξωτερικού Διαβητολογι-
κού Ιατρείου (Ε.Δ.Ι.) στο Γενικό Νοσοκομείο Αττι-
κής ΚΑΤ.

3  Προθεσμίες χορήγησης στεγαστικής συνδρομής 
για την αποκατάσταση των κτιρίων που έχουν 
πληγεί από σεισμούς, πυρκαγιές και κατολισθή-
σεις που έλαβαν χώρα από το έτος 2006 μέχρι και 
το 2011.

4 Τροποποίηση της αριθμ. 1394/57870/21-5-2015 
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παρα-
γωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Καθορισμός των λεπτομερειών χορή-
γησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα 
των σπόρων σποράς σε εκτέλεση του άρθρου 52 
του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (ΦΕΚ Β΄ 1038/
3-6-2015)».

5 Εξαίρεση αναστολής της άσκησης του λειτουρ-
γήματος του Δικηγόρου, υπαλλήλου που υπη-
ρετεί σε θέση Ειδικού Συμβούλου στο Γραφείο 
της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Τουρι-
σμού.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ. 6073/18 (1)
  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 3662/389/

30-3-2012 υπουργικής απόφασης με θέμα: «Με-

ταφορά Πλεονάζοντος Προσωπικού Κατηγορίας 

ΠΕ και TE της ΕΤΕΑΝ ΑΕ σε Εποπτευόμενους Φο-

ρείς του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό-

τητας και Ναυτιλίας». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 17 του ν. 4038/2012 «Επείγουσες ρυθμίσεις 

που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισί-
ου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ 14/Α΄/
2-2-2012).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ-
γανα" (ΦΕΚ 98/Α΄/22.04.2005).

3. Το π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (ΦΕΚ 185/Α/3-9-2014).

4. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων» (ΦΕΚ 208/Α/4-11-2016).

5. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/Α/
5-11-2016).
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6. Την υπ’ αριθμ. Υ197/16-11-2016 (ΦΕΚ 3722/Β/
17-11-2016) Απόφαση του Πρωθυπουργού περί «Ανά-
θεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αλέ-
ξανδρο Χαρίτση».

7. Την υπ’ αριθμ. οικ. 35209/13-8-2015 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ/
592/18-8-2015) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας περί ορισμού του Ευστράτιου Ζαφεί-
ρη του Χαράλαμπου στη θέση του Γενικού Γραμματέα 
Βιομηχανίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρό-
τησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

8. Την υπ’ αριθμ. οικ. 15597/7-4-2015 (ΦΕΚ 689/
22-4-2015) Απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανα-
συγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί «Μετα-
βίβασης δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με Εντολή 
Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, στους 
Προϊσταμένους Διευθύνσεων και στους Προϊσταμένους 
Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του 
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας.

9. To v. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο 
μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλ-
λες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ 226/Α΄/
27-10-2011), καθώς και το ν. 4354/2015 «Διαχείριση των 
μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις 
και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφω-
νίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρ-
ρυθμίσεων (ΦΕΚ176/Α/16-12-2015).

10. Την παρ. 1. του α. 66 του ν. 4002/11 «Τροποποίηση 
της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου-Ρυθμί-
σεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίαν-
ση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, 
Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης» (ΦΕΚ 180/Α΄/22.08.2011).

11. Την υπ’ αριθμ. 4507/3.11.2011 Κοινή Υπουργική 
απόφαση «Συγχώνευση με απορρόφηση της Ανώνυ-
μης Εταιρείας «ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.» από την «ΕΤΕΑΝ Α.Ε.» 
(ΦΕΚ 2542/Β΄/07.11.2011).

12. Το ν. 3912/2011 «Σύσταση Εθνικού Ταμείου Επι-
χειρηματικότητας και Ανάπτυξης Α.Ε.» (ΦΕΚ 17/Α΄/
17.02.2011).

13. Το π.δ. 159/1997 «Καταστατικό του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΩΝ- ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ με το διακριτικό τίτλο «ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.» 
(ΦΕΚ 135/Α΄/25.06.1997).

14. Την υπ’ αριθμ. 10β/49Α/09.02.2012 Απόφαση του 
ΔΣ της ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ και του συνημμένου σε αυτή πίνακα 
του προσωπικού κατηγορίας ΠΕ και TE, η οποία κοινο-
ποιήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη-
τας και Ναυτιλίας με το ΑΠ76/10.02.2012 έγγραφο της 
Διευθύνουσας Συμβούλου.

15. Το υπ’ αριθμ. ΑΠ: 143411/14.03.2012 έγγραφο 
της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. με το οποίο κοινοποιήθηκε στο Υ  -
πουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ-
τιλίας απόσπασμα του υπ’ αριθμ. 36 πρακτικού της 
από 14.03.2012 συνεδρίασης του Δ.Σ. της εταιρείας, 
όπου αποφασίσθηκε το πλεονάζον για το έργο της 
προσωπικό.

16. Το υπ’ αριθμ. ΑΠοικ.3396/371/27.03.2012 έγγρα-
φο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας.

17. Το υπ’ αριθμ. ΑΠ: 6400/28.03.12 έγγραφο του Επιμε-
λητηρίου Αιτωλοακαρνανίας με το οποίο διαβιβάστηκε η 
Βεβαίωση Μεταφοράς στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού του Ελληνικού Δημοσίου για τη Νικολέτα Φυσσέα 
1161159247/28.03.12.

18. Το υπ’ αριθμ. ΑΠ: 10482/28.03.12 έγγραφο του 
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με το οποίο 
διαβιβάστηκαν οι Βεβαιώσεις Μεταφοράς στο Μητρώο 
Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου για 
τους: Μηνά Βακαλόπουλο 1261258555/28.03.2012, 
Σύρο Κοσκοβόλη 5266737710/28.03.12, Κωμοδρό-
μου-Σπυροπούλου Γιαννούλα 2299591028/28.03.2012, 
Ασπασία Μπράτη 9752106923/28.03.12, Ζαχαρία 
Τσιμίκο 1107811940/28.03.12, Φραγκίσκη Γιαμπουρά
6844722381/28.03.12, Ελένη Σπυροπούλου 82103903
35/28.03.12.

19. Τις υπηρεσιακές ανάγκες των ανωτέρω εποπτευ-
όμενων φορέων.

20. Το υπ’ αριθμ. ΑΠ. ΔΟΑ/Φ.20/12892/16-5-2016 έγ-
γραφο της Διεύθυνσης Οργανωτικών Μεταρρυθμίσεων 
του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης με θέμα « Θέσεις μεταφερθέντος προσωπι-
κού στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο».

21. Το από 12-12-2016 Ενημερωτικό Σημείωμα της 
Διεύθυνσης Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της 
ΓΓ.Β.

22. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο-
γισμού, αποφασίζει:

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 3662/
389/30-3-2012 υπουργικής απόφασης με θέμα: «Μετα-
φορά Πλεονάζοντος Προσωπικού Κατηγορίας ΠΕ και TE 
της ΕΤΕΑΝ ΑΕ σε Εποπτευόμενους Φορείς του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Η πρώτη παράγραφος:

«Την μεταφορά του πλεονάζοντος προσωπικού της 
ΕΤΕΑΝ ΑΕ, το οποίο προήλθε από την μεταφορά της υπό 
συγχώνευση διά απορροφήσεως εταιρείας ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ, 
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 
των κατηγοριών ΠΕ και TE στο προσωπικό των εποπτευ-
όμενων φορέων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνι-
στικότητας και Ναυτιλίας με την ίδια σχέση εργασίας και 
με μεταφορά της θέσεως που κατέχει ως ακολούθως», 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Την μεταφορά του πλεονάζοντος προσωπικού 
της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, το οποίο προήλθε από την μεταφο-
ρά της υπό συγχώνευση διά απορροφήσεως εταιρεί-
ας ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαί-
ου Αορίστου Χρόνου των κατηγοριών ΠΕ και TE στο 
προσωπικό των εποπτευόμενων φορέων του Υπουρ-
γείου Οικονομίας και Ανάπτυξης σε συνιστώμενες 
με την παρούσα προσωποπαγείς θέσεις, ως ακολού-
θως:»
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Άρθρο 2
Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η υπ’ αριθμ. Οικ. 3662/

389/30-3-2012 υπουργική απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι-
λίας με θέμα: «Μεταφορά Πλεονάζοντος Προσωπικού 
Κατηγορίας ΠΕ και TE της ΕΤΕΑΝ ΑΕ σε Εποπτευόμενους 
Φορείς του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας», όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2017

Ο Υπουργός

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   

Ι

  Α ριθμ. Α3γ/οικ. 3341 (2)
Σύσταση και λειτουργία Εξωτερικού Διαβητολο-

γικού Ιατρείου (Ε.Δ.Ι.) στο Γενικό Νοσοκομείο Ατ-

τικής ΚΑΤ. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 73/2015 ((ΦΕΚ 116 Α΄) «Διορισμός Αντι-

προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 
(ΦΕΚ 29/Α/2015), «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέ-
τρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, 
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών 
οργάνων και λοιπές διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 
123 Α/1992) «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστή-
ματος Υγείας».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 2 και 4 παρ. 1 
του ν. 1278/1982 (ΦΕΚ 105/Α/1982) «Για σύσταση Κε-
ντρικού Συμβουλίου Υγείας « (ΦΕΚ 105/Α/1982) όπως 
επαναφέρθηκε σε ισχύ με το άρθρο 1 του ν. 2194/1994 
(ΦΕΚ 34/Α/1994) «Αποκατάσταση του Εθνικού Συστή-
ματος Υγείας και άλλες διατάξεις».

5. Την απόφαση υπ’ αριθμ. Α3β/7343/22-6-1990 (ΦΕΚ 
378/Β/1990) «Προϋποθέσεις συστάσεως και τρόπος 
λειτουργίας Εξωτερικών Διαβητολογικών Ιατρείων και 
Διαβητολογικών Μονάδων των Νοσοκομείων», όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθμ. 
Α3α/42/26-2-1992 (ΦΕΚ231/Β/1992), Υ4α/9495/95/96/
5-9-1996 (ΦΕΚ 874/Β/1996) και Υ4α/οικ. 118930/
4-9-2009 (ΦΕΚ 1909/Β/2009) όμοιες.

6. Το π.δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173/Α/2014) «Οργανισμός 
του Υπουργείου Υγείας».

7. Το με αριθμ. ΔΣ 723/ 22/7/2015 έγγραφο του Γ.Ν.Ατ-
τικής ΚΑΤ.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 1471/1984 
(ΦΕΚ 112/Α/1984) «Για τη ρύθμιση θεμάτων Νοσηλευτι-
κών Ιδρυμάτων, Αγροτικών Ιατρείων και Υγειονομικών 
Σταθμών και άλλων συναφών διατάξεων».

9. Την αριθμ. Υ 25 απόφαση (ΦΕΚ 2144/Β΄/6-10-2015) 

Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Υγείας Παύλο Πολάκη.

10. Το απόσπασμα πρακτικού της 100ης συνεδρίασης 
της Γνωμοδοτικής Επιτροπής για το Σακχαρώδη Διαβή-
τη, θέμα 1°.

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

1. Την σύσταση Εξωτερικού Διαβητολογικού Ιατρείου 
(Ε.Δ.Ι.) στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ, που θα λει-
τουργεί στο Παθολογικό Τμήμα με υπεύθυνο τον Δ/ντή 
Παθολόγο - Διαβητολόγο Ιωάννη Κυριαζή.

2. Σκοπός λειτουργίας του Εξωτερικού Διαβητολογικού 
Ιατρείου είναι:

α. Η συστηματική, εξειδικευμένη και εκσυγχρονισμένη 
περίθαλψη των διαβητικών ασθενών, σύμφωνα με τα 
διεθνή πρότυπα.

β. Η πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του Σακχαρώδη 
Διαβήτη και των εκδηλώσεών του, καθώς και η παροχή 
ειδικής εκπαίδευσης και κοινωνικής φροντίδας στους 
διαβητικούς ασθενείς.

γ. Η διασφάλιση της μακροχρόνιας παρακολούθη-
σης των ασθενών με την καταγραφή τους σε ένα εθνι-
κό μητρώο διαβητικών, μετά από τη σύμφωνη γνώμη 
τους.

δ. Η εκτίμηση των αναγκών των διαβητικών ασθενών 
με στόχο τον προγραμματισμό των παροχών προς αυ-
τούς από τους αρμόδιους φορείς.

ε. Η συνεργασία, τόσο με τις επιστημονικές εταιρείες 
που ασχολούνται με το αντικείμενο του Σ.Δ., όσο και με 
τις Ενώσεις των διαβητικών ασθενών.

στ. Η προώθηση της έρευνας στον τομέα του Σακχα-
ρώδη Διαβήτη.

3. Το Ε.Δ.Ι. θα στελεχώνεται από ιατρικό και λοιπό 
προσωπικό, πρέπει να περιλαμβάνει εξοπλισμό και να 
έχει επιστημονική και εκπαιδευτική διασύνδεση με τις 
Διαβητολογικές Μονάδες (Κέντρα), ως αυτά αναφέρο-
νται στο άρθρο 3 της Α3β/7343/22-6-1990 απόφασης, 
όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2017

Ο Αναπληρωτής Υπουργος

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ   

Ι

Α ριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ 182 /Α321 (3)
Προθεσμίες χορήγησης στεγαστικής συνδρομής 

για την αποκατάσταση των κτιρίων που έχουν πλη-

γεί από σεισμούς, πυρκαγιές και κατολισθήσεις που 

έλαβαν χώρα από το έτος 2006 μέχρι και το 2011.  

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της από 28.7.1978 Πράξεως Νομοθε-

τικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας 
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«περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1978 εις πε-
ριοχή Βορ. Ελλάδος κ.λπ. και ρυθμίσεως ετέρων τινών 
συναφών θεμάτων» που κυρώθηκε με το ν. 867/1979 
(Φ.Ε.Κ. 24/Α΄/7.2.1979) και ειδικότερα τις διατάξεις 
του άρθρου 2, παρ.2 και του άρθρου 5, παρ. 4 της 
Πράξεως.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 της από 26.3.1981 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της 
Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 
1981 και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων» που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1190/1981 (Φ.Ε.Κ. 
203/Α΄/30.7.1981).

3. Τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου του ν. 1190/1981 
(Φ.Ε.Κ. 203/Α΄/30.7.1981) όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 1, παρ. 42 και 43 του 
ν. 2412/1996 ( Φ.Ε.Κ. 123/Α΄/17.06.1996) «Μεταφορά 
αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμβούλιο σε άλλα 
Κυβερνητικά όργανα και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 1283/
1982 (ΦΕΚ 114/Α΄/17.9.1982) «Για τις προθεσμίες υποβο-
λής αιτήσεων δανειοδότησης των σεισμοπλήκτων και τη 
ρύθμιση άλλων θεμάτων».

5. Το άρθρο 10 του ν. 2576/1998 (ΦΕΚ 25/Α΄/09.02.1998) 
«Βελτίωση των διαδικασιών για την ανάθεση της 
κατασκευής των δημοσίων έργων και άλλες διατά-
ξεις».

6. Την παρ. 5α του άρθρου 29 του ν. 4067/2012 
(Φ.Ε.Κ. 79/Α΄/9.04.2012) «Νέος Οικοδομικός Κανονι-
σμός»

7. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4258/2014 
(Φ.Ε.Κ. 94/Α΄/14.4.2014) «Διαδικασία Οριοθέτησης 
και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθ-
μίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατά-
ξεις».

8. Την παρ. 20 του άρθρου 10 διατάξεις του ν. 4315/
2014 (Φ.Ε.Κ. 269/Α΄/24.12.2014) «Πράξεις εισφοράς σε γη 
και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες 
διατάξεις».

9. Την παρ. 3 του άρθρου 15 (Β΄μέρος) του ν. 4447/2016 
(Φ.Ε.Κ. 241/Α΄/23.12.2016) «Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσι-
μη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».

10. Το π.δ. 109/2014 (Φ.Ε.Κ. 176/Α΄/29.8.2014) «Ορ-
γανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων».

11. Το άρθρο 3 του π.δ. 70/2015 (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/
22.09.2015) για την ανασύσταση του Υπουργείου Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων.

12. Το άρθρο 4 του π.δ. 123/2016 (Φ.Ε.Κ. 208/Α΄/
4.11.2016) για τη μετονομασία του Υπουργείου Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων.

13. Το Π.δ. 125/2016 (Φ.Ε.Κ. 210/Α΄/5.11.2016) «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών».

14. Την Δ16α/04/773/29.11.1990 (ΦΕΚ 746/Β΄/
30.11.1990) κοινή απόφαση Υπουργού Προεδρίας Κυ-
βερνήσεως και Αν. Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., "Εξαίρεση δι-
οικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των 
τριών υπογραφών".

15. Τις σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις περί 
οριοθέτησης των περιοχών και καθορισμού πιστωτικών 
διευκολύνσεων που αφορούν σε σεισμούς, πυρκαγιές 
και κατολισθήσεις που έλαβαν χώρα από το 2006 μέχρι 
και το 2011.

16. Τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις αναφορικά με 
τη διαδικασία και τις προθεσμίες χορήγησης στεγαστι-
κής συνδρομής για την αποκατάσταση των κτιρίων που 
έχουν πληγεί από σεισμούς, πυρκαγιές και κατολισθήσεις 
που έλαβαν χώρα από το 2006 μέχρι και το 2011.

17. Τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις αναφορικά με 
τον καθορισμό ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων 
για τη σύνταξη μελετών επισκευής κτιρίων που έχουν 
πληγεί από σεισμούς, πυρκαγιές και κατολισθήσεις που 
έλαβαν χώρα από το 2006 μέχρι και το 2011.

18. Τη με αριθμ. οικ/1061/Α345/05.02.2002 (ΦΕΚ 163/
Β΄/14.02.2002) (Ορθή επανάληψη 27.2.2002) απόφαση 
Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Προθεσμία υποβολής ενστά-
σεων κατά Πράξεων των Τομέων και Γραφείων Αποκα-
τάστασης Σεισμοπαθών-Πλημμυροπαθών κλπ και αιτή-
σεων για επανεξέταση κτιρίων».

19. Τη με αριθμ. ΔΑΕΦΚ/3017/Π.Ε./Α321/4.2.2016 
(Φ.Ε.Κ. 350/Β΄/17.2.2016) απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ.
ΔΙ. «Προθεσμίες χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για 
την αποκατάσταση των κτιρίων που έχουν πληγεί από 
τους σεισμούς, πυρκαγιές και κατολισθήσεις που έλαβαν 
χώρα από το έτος 2006 μέχρι και το 2011».

20. Το με αριθμ. 956/6.9.2016 έγγραφο του Υπουργού 
Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, και επειδή:

- Οι οικοδομικές άδειες ανέγερσης καθώς και επισκευ-
ής κτιρίων, έχουν παραταθεί με νόμους.

- Η οικονομική κρίση, η άρνηση χορήγησης δανείων 
από τα πιστωτικά ιδρύματα την τελευταία πενταετία και η 
καθυστέρηση, κατά καιρούς, της καταβολής της δωρεάν 
κρατικής αρωγής, είχαν ως αποτέλεσμα, ιδιοκτήτες να 
απωλέσουν τις προθεσμίες για τη χορήγηση στεγαστικής 
συνδρομής για την αποκατάσταση των κτιρίων τους.

- Η καθυστέρηση καταβολής της α' δόσης στεγαστικής 
συνδρομής είχε ως αποτέλεσμα οι δικαιούχοι στεγαστι-
κής συνδρομής, που τα κτίρια τους έχουν πληγεί από 
φυσικές καταστροφές, να μην έχουν τις προϋποθέσεις 
υποβολής αιτήματος για χορήγηση της β’ δόσης στεγα-
στικής συνδρομής.

- Πρέπει να αποκατασταθούν οι βλάβες που έχουν 
προκληθεί στα κτίρια από σεισμούς, πυρκαγιές και κα-
τολισθήσεις, αποφασίζουμε:

Τον ορισμό των κάτωθι προθεσμιών οι οποίες αφο-
ρούν στην ισχύ των αδειών επισκευής και στη διαδικασία 
χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για την αποκατά-
σταση των κτιρίων που έχουν πληγεί από σεισμούς, πυρ-
καγιές και κατολισθήσεις που έλαβαν χώρα από το έτος 
2006 μέχρι και το 2011 και στις περιπτώσεις που έχουν 
λήξει οι αντίστοιχες προθεσμίες ή πρόκειται να λήξουν 
εντός των τασσομένων, με την παρούσα απόφαση, προ-
θεσμιών, ως ακολούθως:

1. Η ισχύς των αδειών επισκευής που είχαν εκδοθεί 
από 1.3.2011 έως 31.12.2013, παρατείνεται έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2017.
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2. Οι αιτήσεις κατάθεσης απαραίτητων δικαιολογη-
τικών για χορήγηση β’ δόσης στεγαστικής συνδρομής 
και βεβαίωσης περαίωσης εργασιών υποβάλλονται, σε 
κάθε περίπτωση, εντός του χρόνου ισχύος της άδειας 
επισκευής.

Β. Ανακατασκευή, Αυτοστέγαση ή Αποπεράτωση Κτι-
ρίων:

1. Ορίζεται καταληκτική προθεσμία, η 31η Δεκεμβρί-
ου 2017, για την υποβολή αίτησης, με τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά, για χορήγηση Έγκρισης στεγαστικής 
συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση ή αποπε-
ράτωση, με την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί Βεβαίω-
ση Καθορισμού Στεγαστικής Συνδρομής. Στη συνέχεια, 
ακολουθείται η διαδικασία για τη χορήγηση στεγαστικής 
συνδρομής σύμφωνα με όσα ορίζονται στις σχετικές 
αποφάσεις για κάθε συμβάν.

2. Ορίζεται καταληκτική ημερομηνία η 31η Δεκεμβρίου 
2017 για την υποβολή αίτησης κατάθεσης απαραίτητων 
δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές 
υπουργικές αποφάσεις, για χορήγηση β’ δόσης ή γ΄ δόσης 
στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση 
με αγορά υπό ανέγερση κτιρίου ή αποπεράτωση κτιρίου.

Για τις περιπτώσεις που η αίτηση για β’ δόση στεγαστι-
κής συνδρομής έχει υποβληθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2017, 
ορίζεται προθεσμία δύο (2) ετών, από την έκδοση της β’ 
δόσης, για την υποβολή αίτησης για χορήγηση γ’ δόσης 
στεγαστικής συνδρομής (εφόσον από τις ισχύουσες δια-
τάξεις προβλέπεται χορήγηση γ΄ δόσης).

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι σχετικές κοινές υπουρ-
γικές αποφάσεις περί χορήγησης στεγαστικής συνδρο-
μής καθώς και οι υπουργικές αποφάσεις καθορισμού 
διαδικασιών χορήγησης της.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2017

Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 97/5331 (4)
Τροποποίηση της αριθμ. 1394/57870/21-5-2015 

απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγω-

γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέρ-

γειας "Καθορισμός των λεπτομερειών χορήγη-

σης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των 

σπόρων σποράς σε εκτέλεση του άρθρου 52 του 

Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι-

νοβουλίου και του Συμβουλίου" (ΦΕΚ Β΄ 1038/ 

3-6-2015)». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) Της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 62 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. 4384/2016 «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 Ενισχύσεων Προσα-
νατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης 
και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύν-
σεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας 
και «Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης» Α.Ε. και άλλες 
διατάξεις» (Α΄200), όπως ισχύουν.

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση 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).

δ) Της με αριθμ. 11226/133908/30-11-2016 απόφασης 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγρ. Ανάπ. και 
Τροφίμων για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Αγρ. Ανάπ. και Τροφίμων Β. Κόκκαλη (Β΄3903/
5-12-2016).

2. Τους Κανονισμούς, όπως ισχύουν:
α) (ΕΕ) αριθμ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-

λίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους 
γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο 
της Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 637/2008 και του κανονι-
σμού (ΕΚ) αριθμ. 73/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347, 
20.12.2013, σ. 608).

β) (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την πα-
ρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την 
κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ. 352/78, (ΕΚ) 
αριθμ. 165/94, (ΕΚ) αριθμ. 2799/98, (ΕΚ) αριθμ. 814/2000, 
(ΕΚ) αριθμ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθμ. 485/2008 του Συμ-
βουλίου (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 549).

γ) Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 
639/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για 
τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1307/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους 
γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της 
κοινής γεωργικής πολιτικής και για την τροποποίηση 
του παραρτήματος Χ του εν λόγω κανονισμού (ΕΕ L 
181, 20.6.2014, σ. 1).

δ) Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 
640/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για 
τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 
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του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης 
και ελέγχου και τους όρους απόρριψης και ανάκτησης 
πληρωμών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που 
εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση, 
(ΕΕ L 181, 20.06.2014, σ. 48). ε) Εκτελεστικό Κανονισμό 
(ΕΕ) αριθμ. 641/2014 της Επιτροπής, της 16ης Ιουνίου 
2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονι-
σμού (ΕΕ) αριθμ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για 
άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων 
στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής 
(ΕΕ L 181, 20.06.2014, σ. 48).

στ) Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 809/2014 
της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2014, για τη θέσπι-
ση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 
1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστη-
μα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανά-
πτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση (ΕΕ L 227, 
31.07.2014, σ. 69).

3. Το άρθρο 33 της αριθμ. 104/7056/21-1-2015 από-
φασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες 
εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ' εκτέλεση του 
Καν.(ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (Β΄147/
22-1-2015).

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

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση τροποποιείται η Υπουργι-
κή Απόφαση με αριθμ. 1394/57870/21-5-2015 (ΦΕΚ Β΄ 
1038/3-6-2015) όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. 
1355/51118/26-4-2016 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 
Β΄1313/10-5-2016), ως προς το διάστημα ισχύος της.

Άρθρο 2
Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 1394/

57870/21-5-2015.
Το άρθρο 12 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 12 
Έναρξη ισχύος

 «Η παρούσα απόφαση ισχύει για το έτος ενίσχυσης 
2015 και εφεξής».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2017

Ο Υπουργός Ο Υφυπουργός

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ   

 Αριθμ. 844 (5)
Εξαίρεση αναστολής της άσκησης του λειτουρ-

γήματος του Δικηγόρου, υπαλλήλου που υπη-

ρετεί σε θέση Ειδικού Συμβούλου στο Γραφείο 

της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Του-

ρισμού. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 55, 56 και της παρ. 8 του άρθρου 57, 

του π.δ. 63/2005 «Κώδικα Νομοθεσίας νια την Κυβέρ-
νηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας νια την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄), 
και όπως ισχύει.

β) Του άρθρου 31 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγό-
ρων» (ΦΕΚ 208/Α΄).

γ) Του ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργεί-
ου Τουριστικής Ανάπτυξης και Θεμάτων Τουρισμού» 
(ΦΕΚ 187/Α΄).

δ) Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 112/Α΄).

ε) Του π.δ.112/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Τουρισμού», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και 
ισχύει, (ΦΕΚ 179/Α΄).

στ) Του άρθρου 2 «Ανασύσταση Υπουργείου Του-
ρισμού» του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονο-
μασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής, Διακυβέρνησης, ανασύσταση του 
Υπουργείου Τουρισμού... Μεταφορών και Δικτύων» 
(ΦΕΚ 208/Α΄).

ζ) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/Α΄).

2. Την υπ’ αριθμ. 23214/05-12-2016 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Τουρισμού, η 
οποία αφορά στο διορισμό της Γενικής Γραμμα-
τέως στο Υπουργείο Τουρισμού (ΦΕΚ 680/Υ.Ο.Δ.Δ./ 
09-12-2016).

3. Την υπ’ αριθμ. 23995/15-12-2016 απόφαση της 
Γενικής Γραμματέως, όπως ισχύει, η οποία αφορά 
στο διορισμό της Μαρούδα Βασιλικής σε θέση Ει-
δικού Συμβούλου στο γραφείο της Γενικής Γραμμα-
τέως στο Υπουργείο Τουρισμού, (ΦΕΚ 713/Υ.Ο.Δ.Δ./ 
23-12-2016).

4. Την από 02-01-2017 υπεύθυνη δήλωση που αφορά 
στην εξαίρεση της αναστολής της άσκησης του λειτουρ-
γήματος της Δικηγόρου, αποφασίζουμε:

Εξαιρούμε από την αναστολή της άσκησης του λει-
τουργήματος της Δικηγόρου, την Μαρούδα Βασιλική του 
Γεωργίου με Α.Δ.Τ.Φ 074193, του Δ.Σ.Α. με Α.Μ. 033139, 
από 19-11-2016, η οποία διορίστηκε με υπ’ αριθμ. 
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23995/15-12-2016 απόφαση της Γενικής Γραμματέως 
όπως ισχύει, σε θέση Ειδικού Συμβούλου στο Γραφείο 
της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Τουρισμού, με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
(ΦΕΚ 713/Υ.Ο.Δ.Δ./23-12-2016) και της επιτρέπουμε να 
ασκεί παράλληλα με τα καθήκοντα του Ειδικού Συμβού-
λου στο Γραφείο της Γενικής Γραμματέως, το επάγγελμα 
της δικηγόρου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2017
Οι Υπουργοί

Διοικητικής
Ανασυγκρότησης Τουρισμού

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ  
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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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