
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης- Γυμνασίου.

2 Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Υπο-
διευθυντών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελμα-
τικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.).

3 Μετονομασία Κέντρου Απεξάρτησης Τοξικομα-
νών Κρατουμένων Ελεώνα Θήβας.

4 Επιβολή πολλαπλών τελών εις βάρος του SINGH 
MIKA του GURMAIL για τελωνειακή παραβάση.

5 Εξουσιοδότηση υπογραφής στον Διευθυντή Γρα-
φείου Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

6 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης δύο (2) 
υπαλλήλων του Δήμου Μυλοποτάμου, για το Β’ 
Εξάμηνο του έτους 2017.

7 Καθορισμός παγίου κατ’ αποκοπή χορηγήματος 
καθαριότητας για την Περιφερειακή Διεύθυνση 
Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
Μακεδονίας - Θράκης.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

8 Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. 9092/ 
25.05.2017 απόφαση της Υπουργού Τουρισμού, 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 1928/02.06.2017.

9 Διόρθωση σφάλματος στην 17298/16/ΓΠ/18-11-2016 
Πράξη του Πρύτανη Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 103989/Ν1 (1)
  Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτε-

ροβάθμιας Εκπαίδευσης- Γυμνασίου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244/

τ.Α΄/01-9-1977)
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου 

πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ.Α΄/12-10-2012) 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής ... 2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από 
τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/
τ.Α΄/25-1-2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ... και άλ-
λες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν 
από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 
(ΦΕΚ 107/τ.Α΄/9-5-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής ... 
και 4127/2013», του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 
(ΦΕΚ 193/τ.Α΄/17-9-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» της 
παρ. 3 του άρθρου έκτου του ν.4218/2013 (ΦΕΚ 268/
τ.Α΄/10-12-2013) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Πε-
ριεχομένου... και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του 
ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/τ.Α΄/10-1-2014) «Άδεια εγκατάστα-
σης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων...... και άλλες 
διατάξεις», του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/
τ.Α΄/15-5-2014) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και 
άλλες διατάξεις» και του άρθρου 49 του ν. 4278/2014 (ΦΕΚ 
157/τ.Α΄/4-8-2014) «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις».

3. Τη με αριθμ.10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών πο-
σών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012» 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

7 Ιουλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2309
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(ΦΕΚ 3057/τ.Β΄/18-11-2012), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με την αριθμ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουρ-
γική απόφαση (ΦΕΚ 756/τ.Β/03-4-2013).

4. Τη με αριθμ.151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική απόφα-
ση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη 
χορήγηση και ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 3324/τ.Β΄/12-12-2012) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 84151/ΙΑ/20-6-
2013 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1584/τ.Β΄/21-6-2013).

5. Τη με αριθμ. Φ.2.Α/150045/Δ5/15-10-2013 (ΦΕΚ 
200/τ.Β'/3-2-2014) υπουργική απόφαση χορήγησης 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Σχολείου Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης- Γυμνασίου Καραχάλιου Αικατερίνης.

6. Την από 31-03-2016 αίτηση της Καραχάλιου Αικα-
τερίνης.

7. Τη με αριθμ. ΔΑ/58165/25-10-2016 απόφαση δια-
τύπωσης γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ σε συνδυασμό με την αρ. 
129818/Γ2/16-9-2013 (ΦΕΚ 2451/τ.Β΄/1-10-2013) «Αριθ-
μός μαθητών ανά τμήμα στα Γυμνάσια και στα Λύκεια»

8. Το π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 181/τ. Β'/29-8-2014).

9. Το π.δ. 125/2016 π.δ. (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/5-11-2016) δι-
ορισμού του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του 
Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.

10. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τη με αριθμ. Φ.2.Α/150045/Δ5/15-10-
2013 (ΦΕΚ 200/τ.Β΄/3-2-2014) άδεια Ιδιωτικού Σχολείου 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Γυμνασίου ως προς τον 
αριθμό των αιθουσών ως εξής:

Από το σχολικό έτος 2016-2017, χορηγούμε άδεια στην 
Καραχάλιου Αικατερίνη Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης - Γυμνασίου για τέσσερις (4) αίθουσες 
διδασκαλίας. Μια (1) αίθουσα δυναμικότητας είκοσι επτά 
(27) μαθητών, δύο (2) αίθουσες δυναμικότητας είκοσι 
δύο (22) μαθητών εκάστη και μία αίθουσα (1) δυναμι-
κότητας είκοσι ενός (21) μαθητών.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
είναι: «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ»

Το Γυμνάσιο θα λειτουργήσει στην οδό Τομπάζη 18, 
στο Κερατσίνι.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 21 Ιουνίου 2017

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

    Αριθμ. Κ1/106077 (2)
Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Υπο-

διευθυντών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελμα-

τικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.).

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 27, 44 και 47 του 

ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποι-
ήθηκαν και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) 
«Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση 
κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση 
και λοιπές διατάξεις».

3. Την αριθμ. 5954/23-6-2014 απόφαση (ΦΕΚ 1807/
τ.Β΄/2-7-2014) «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτού-
των Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπά-
γονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης 
(Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4327/2015 (Α΄ 50) 
«Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια 
και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».

5. Το άρθρο 42 παρ.2 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ Α΄/125) 
«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας.........Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

6. Το π.δ. 114/29-08-2014 (ΦΕΚ 181) «Οργανισμός 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

7. Το π.δ. 70/22-9-2015 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/2015) «Ανασύ-
σταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού.......
Ανάπτυξης και Τουρισμού»

8. Το π.δ. 125/5-11-2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Την υπ' αριθμ. 178761/Γ2 απόφαση Πρωθυπουρ-
γού και Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(ΦΕΚ 803/Υ.Ο.Δ.Δ./10-11-2015) «Αποδοχή παραίτησης 
του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γε-
νιάς και διορισμός Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης 
και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων».

10. Την αριθμ. 93258/Α1 (ΦΕΚ 1185/τ.Β΄/19-6-2015) 
«Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή 
Υπουργού” στο Γενικό Γραμματέα Διά Βίου Μάθη-
σης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμέ-
νους Διευθύνσεων και Τμημάτων της ΓΓΔΒΜΝΓ του 
ΥΠΟΠΑΙΘ.»

11. Την αριθμ. 201408/Υ1/25-11-2016 (ΦΕΚ 3818/
τ.Β΄/28-11-2016) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
που αφορά στην Ανάθεση των αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δημήτριο 
Μπαξεβανάκη.

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Ορίζουμε ως κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης 
για την επιλογή των Υποδιευθυντών στα Δημόσια 
Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) τα 
παρακάτω:
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 21
1.1 ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 14
l.l.A Διδακτορικό 9
l.l.B Μεταπτυχιακό 6

1.1.Γ
Δεύτερο Πτυχίο (Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης)
(Δενλαμβάνεται υπόψη πτυχίο ΣΕΛΕΤΕ μονοετούς φοίτησης και δεύτεροι μεταπτυ-
χιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι)

5

• Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, 
στις Σπουδές στην Εκπαίδευση, στη Διά Βίου Εκπαίδευση και στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων, λαμβάνουν 
το μέγιστο αριθμό μορίων.
• Σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) σε άλλες ειδικεύσεις - κατευθύνσεις μοριοδοτούνται αντίστοιχα με 2 
μόρια λιγότερο.
• Αν ο υποψήφιος έχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο, μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό δίπλωμα
• Η κατοχή δεύτερου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών δεν μοριοδοτείται επιπροσθέτως
1.2 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
(Δεν μοριοδοτούνται επιμορφώσεις διάρκειας μικρότερης των 15 ωρών καθώς και Ημερίδες, 
Διημερίδες, Συνέδρια κ.λ.π.)

7

1.2.A Σε θέματα σχετικά με το θεσμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης
(0,25 μόρια ανά 25 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 4) 4

1.2.B
Στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων (επιμόρφωση εκτός θεμάτων κατάρτισης) και Στη 
Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων 
(0,25 μόρια ανά 25 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 3)

3

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
(Στη διδακτική εμπειρία δεν προσμετράται χρόνος άδειας άνευ αποδοχών, εκπαιδευτικής 
άδειας ή απόσπασης σε θέση με διοικητικά καθήκοντα. Εξαιρούνται όσοι εμπίπτουν στις 
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013)

15

2.1
Στα Ι.Ε.Κ.
(0,25 μόρια ανά 50 ώρες διδασκαλίας, με μέγιστο αριθμό μορίων 5)
Δεν μοριοδοτείται προϋπηρεσία που αναγνωρίστηκε για διορισμό στην τυπική 
εκπαίδευση.

5

2.2

Στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (εκτός Ι.Ε.Κ. και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης)
(0,25 μόρια ανά 50 ώρες διδασκαλίας, με μέγιστο αριθμό μορίων 5) 
Συμπεριλαμβάνεται και η διδακτική προϋπηρεσία ωρομισθίων σε Σ.Δ.Ε. η οποία δεν 
έχει αναγνωριστεί για διορισμό στην τυπική εκπαίδευση.

5

2.3 Στην τυπική εκπαίδευση
(1 μόριο ανά σχολικό έτος, πέραν της 4ετίας με μέγιστο αριθμό μορίων 5) 5

3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 17
3.1        ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 14

3.1.A Στα Δ.Ι.Ε.Κ. (Διευθυντής)
(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 6) 6

3.1.Β Στα Ι.Ε.Κ. (Αναπληρωτής Διευθυντής- Υποδιευθυντής) 
(0,50 μόρια ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 4) 4

3.1Γ
Στην τυπική εκπαίδευση (Διευθυντής - Υποδιευθυντής) και στα
ΣΔΕ (Διευθυντής - Υποδιευθυντής)
(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 4)

4

3.2      ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 3

3.2.Α Διοικητική Υπηρεσία σε Ι.Ε.Κ.
(0,50 μόρια ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 3) 3

• Η παράλληλη άσκηση καθηκόντων δεν μοριοδοτείται αθροιστικά.
• Οποιαδήποτε διοικητική εμπειρία και προϋπηρεσία δεν μοριοδοτείται και ως διδακτική εμπειρία για την ίδια 
χρονική περίοδο.
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4. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 6
4.1      1η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 2
4.1.Α Καλή γνώση (επίπεδο Β2) 1
4.1.Β Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1) 1,5
4.11 Άριστη γνώση (επίπεδο C2) 2
4.2      2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 1
4.2.Α Καλή γνώση (επίπεδο Β2) 0,5
4.2.Β Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1) 0,75
4.21 Άριστη γνώση (επίπεδο C2) 1
• Πιστοποιητικά γνώσης ξένης γλώσσας σύμφωνα με ΑΣΕΠ
• Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο.
• Οι εκπαιδευτικοί κλάδων ξένων γλωσσών δεν μοριοδοτούνται για τη γλώσσα που διδάσκουν (άρθρο 13, παρ. 
ι, του ν. 3848/2010)
4.3      ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ) 3

4.3 Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1 του ΥΠΟΠΑΙΘ ή πιστοποιητικά 
γνώσης Η/Υ σύμφωνα με ΑΣΕΠ 3

• Εκπαιδευτικοί ΠΕ19-20 δεν μοριοδοτούνται στην κατηγορία αυτή (άρθρο 19, παρ. στ, του ν. 4327/2015)

5. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 15

Για τη συνέντευξη τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 13, παρ. 4 του ν. 3848/2010 και τη σχε-
τική εγκύκλιο με αριθμ. Φ.353.1/23/85196/Δ1 (ΦΕΚ 1085/Β΄/16-07-2010) «Καθορισμός του τρόπου τήρησης των 
πρακτικών και της διαδικασίας συνέντευξης των υποψηφίων στελεχών της εκπαίδευσης».
Η συνέντευξη μαγνητοφωνείται για τη διασφάλιση της διαφάνειας.
1. Μέσω της συνέντευξης εκτιμώνται η προσωπικότητα, η επαγγελματική ανάπτυξη και η ικανότητα του υποψηφίου 
όπως η αντιληπτική ικανότητα, η ικανότητα επικοινωνίας, η ικανότητα συνεργασίας, η ικανότητα ανάπτυξης πρωτο-
βουλιών και επίλυσης προβλημάτων, ιδίως διδακτικών, οργανωτικών και λειτουργικών, η ικανότητα να δημιουργεί 
κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον και να εμπνέει τους εκπαιδευτικούς στην άσκηση των καθηκόντων τους.
2. Η διαδικασία περιλαμβάνει
α) την προετοιμασία του υποψηφίου πάνω σε μία μελέτη περίπτωσης
β) την παρουσίαση του βιογραφικού του από κάποιο μέλος της επιτροπής
γ) την παρουσίαση του θέματος που επεξεργάστηκε
3. Για τη μοριοδότηση της συνέντευξης η επιτροπή συνεκτιμά και τα παρακάτω σημεία:
τα στοιχεία που ο υποψήφιος αναφέρει στο βιογραφικό του σημείωμα τα οποία αποδεικνύονται με παραστατικά 
(αντίγραφα, βεβαιώσεις) και τα οποία δεν έχουν μοριοδοτηθεί, όπως άλλες σπουδές, επιμόρφωση και μετεκπαί-
δευση, οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή συμμετοχή σε 
αυτά με την ιδιότητα του εισηγητή, του μέλους της επιστημονικής ομάδας ή του επιμορφωτή, συγγραφικό και 
ερευνητικό έργο, πρωτοβουλίες σε σχέση με το εκπαιδευτικό έργο, υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
και εφαρμογή καινοτομιών σχετική με την εκπαίδευση

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 23 Ιουνίου 2017 

Ο Υφυπουργός 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. 50843 (3)
Μετονομασία Κέντρου Απεξάρτησης Τοξικομα-

νών Κρατουμένων Ελεώνα Θήβας.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 18 παρ. 1 του ν. 2776/1999 «Σωφρονι-

στικός Κώδικας» (Α΄ 291)

β) του π.δ. υπ'αριθμ. 125/2016 (Α' 210) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»

2. Το έγγραφο με αριθ. πρωτ. 2377/19-6-2017 της 
Προϊσταμένης Διεύθυνσης του Κέντρου Απεξάρτησης 
Τοξικομανών Κρατουμένων Ελεώνα Θήβας

3. Την ανάγκη επισήμανσης ότι το εν θέματι Κέντρο 
λειτουργεί πρωτίστως ως θεραπευτική κοινότητα και 
δευτερευόντως ως χώρος κράτησης

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:
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Μετονομάζουμε το Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών 
Κρατουμένων Ελεώνα Θήβας σε «ΕΠΙΛΟΓΗ - Κέντρο Απε-
ξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων Ελεώνα Θήβας». 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2017 

Ο Υπουργός 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Ι

(4)
    Επιβολή πολλαπλών τελών εις βάρος του SINGH 

MIKA του GURMAIL για τελωνειακή παραβάση. 

 Με την 14GRYP08320000072-5/27-6-2017 κατα-
λογιστική πράξη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
του Τελωνείου Οινόης, επιβάλλεται κατ' άρθρο 155 
ν. 2960/2001 περί «Ε.Τ.Κ.», στον νυν αγνώστου διαμονής, 
γεννηθέντα 10/2/1967 στην Ινδία, κάτοχο της υπ' αριθ. 
GR-4353514/5-12-2011 άδειας διαμονής, SINGH MIKA 
του GURMAIL και της JEETO, με ΑΦΜ 103798651, ως 
προσωπικά υπεύθυνο, πολλαπλά τέλη για λαθρεμπορία 
καπνικών, ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (€ 1.500,00).

Τα ως άνω πολλαπλά τέλη προσαυξάνονται με τέλη 
χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. επί τελών χαρτοσήμου (2,4%), 
ήτοι ποσού τριάντα έξι ευρώ (€ 36,00).

  Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Ι

   Αριθμ. 149047/34305 (5)
Εξουσιοδότηση υπογραφής στον Διευθυντή Γρα-

φείου Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
     Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 159 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/

7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτη».

β) του άρθρου 9 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α΄/1999) 
«Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας».

γ) του άρθρου 20 του ν. 2246/1996 (ΦΕΚ 276/96/
τ.Α΄) «Περί επιβολής τέλους Ανάπτυξης Βιομηχανικών 
Περιοχών Παραγωγής Ηλεκτρονικού Ρεύματος από Λι-
γνιτικούς Σταθμούς».

2. Την με αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ.5.179/οικ. 2284/2013 (ΦΕΚ 
400/τ.Β΄/22-02-2013) απόφαση Υφυπουργού Περιβάλλο-
ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Περί κατανομής, 
διάθεσης και καταβολής του Τέλους Ανάπτυξης Βιομηχα-
νικών περιοχών παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος από 
Λιγνιτικούς Σταθμούς», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την με αριθμ. 94536/755/27-4-2017 απόφαση Πε-
ριφερειάρχη Πελοποννήσου περί «ανασυγκρότηση 
Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Α.Π Λεκανοπεδίου 
Μεγαλόπολης».

4. Την με αριθμ. 65654/22356/2-9-2014 απόφαση Περι-
φερειάρχη Πελοποννήσου περί τοποθέτησης υπαλλήλου 
σε θέση Διευθυντή Γραφείου Περιφερειάρχη.

5. Την εύρυθμη λειτουργία του Γραφείου του Ειδικού 
Αναπτυξιακού Προγράμματος (Ε.Α.Π.),

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλεί-
ται δαπάνη βάρος του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου, αποφασίζουμε:

Εξουσιοδοτούμε τον Διευθυντή του Γραφείου Περι-
φερειάρχη Αριστοτέλη Γκανά του Κωνσταντίνου του 
κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού/Οικονομικού με 
βαθμό Β΄, να υπογράφει τα διαβιβαστικά των εκτελε-
σμένων έργων και μελετών του Ειδικού Αναπτυξιακού 
Προγράμματος (Ε.Α.Π) προς την Επιτροπή Ελέγχου και 
προς την Δ.Ε.Η Α.Ε., που αφορούν τα έργα/μελέτες με 
Φορείς υλοποίησης την Περιφέρεια Πελοποννήσου, το 
Δήμο Μεγαλόπολης και το Δήμο Γορτυνίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Τρίπολη, 8 Ιουνίου 2017

Ο Περιφερειάρχης

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
Ι

    Αριθμ. απόφ. 140 (6)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης δύο (2) 

υπαλλήλων του Δήμου Μυλοποτάμου, για το Β' 

Εξάμηνο του έτους 2017. 

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως 
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 49 και 176 του 
ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοι-
νοτικών Υπαλλήλων».

3. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του 
ν. 2503/1997

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/16.12.2015/τ.Α΄).

5. Την υπ' αριθμ. Υπ. Οικ. 2/1015 /ΔΕΠ/5.1.2016: Πα-
ροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του 
Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (176/τ.Α΄) «Μισθολογι-
κές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ορ-
γανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και 
δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
(Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των 
Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και άλλες 
μισθολογικές διατάξεις.

6. Την με Α.Π. 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 διευκρινιστική 
εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή οδηγι-
ών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ 
του ν. 4354/2015 (176/Α)».

7. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων του Δή-
μου μας.
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8. Τον Ο.Ε.Υ. Δήμου Μυλοποτάμου (ΦΕΚ 2021/τ.Β΄/
09-09-2011) όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 2975/
τ.Β΄/22-11-2013.

9. Τις υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες και το γεγο-
νός ότι απαιτείται πρόσθετη υπερωριακή απασχόληση 
υπαλλήλων του Δήμου μας, κατά το Β΄ εξάμηνο του 
έτους 2017 (δηλαδή από 1/7/2017 έως 31/12/2017),οι 
οποίοι εκτός από τα καθήκοντα της θέσης τους και πέραν 
του υποχρεωτικού ωραρίου της εργασίας τους, εκτε-
λούν και την γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη, 
των ΝΠΔΔ του Δήμου μας Σχολική Επιτροπή Α/βάθμι-
ας Εκπαίδευσης Δήμου Μυλοποτάμου και Οργανισμός 
Πολιτισμού, Τουρισμού και Νέας Γενιάς «Αυλοπόταμος», 
που στερούνται προσωπικού του διοικητικού κλάδου.

10. Ότι η συνολική δαπάνη που θα προκύψει από την ως 
άνω απασχόληση θα ανέλθει στο ποσό των 1.080,00 ευρώ.

11. Το γεγονός ότι η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετω-
πισθεί από τις πιστώσεις των ΚΑ 10-6012.002 και 10-
6022.001 του Προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού 
έτους 2017, σύμφωνα με την με Α.Π. 7467/26-06-2017 
Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυ-
λοποτάμου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση δύο (2) 
υπαλλήλων του Δήμου Μυλοποτάμου, για το Β' Εξάμη-
νο του έτους 2017, με την προβλεπόμενη από το νόμο 
αποζημίωση, για την κάλυψη των προ μνημονευθεισών 
υπηρεσιακών αναγκών ως κατωτέρω:

Αριθμός προτεινόμενων 
υπαλλήλων κατά κλάδο/

ειδικότητα

Απογευματινή 
υπερωριακή εργα-
σία μέχρι 22η ώρα

Άτομα ώρες

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 120

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 120

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Πέραμα, 26 Ιουνίου 2017

Ο Δήμαρχος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
Ι

 Αριθμ. ΕΞ-144546-2017-55001 (7)
    Καθορισμός παγίου κατ' αποκοπή χορηγήματος 

καθαριότητας για την Περιφερειακή Διεύθυνση 

Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργα-

σία Μακεδονίας - Θράκης.

  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (Π.Δ.Ε.Α.Υ.Ε.) 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170/τ.Α΄/5-8-11), όπως ισχύει.

β. του π.δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργα-
σίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 141/
τ.Α΄/29-08-2014).

2. Το π.δ. 80/2016 «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από 
τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/05-08-2016).

3. Το ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-6-2014) «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.

4. Την υπ' αριθμ. οικ. 42443/10506/20-11-2014 από-
φαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Πρόνοιας «Ορισμός δευτερευόντων διατακτών των 
πιστώσεων του προϋπολογισμού του Σ.ΕΠ.Ε. ειδικός φο-
ρέας 33/120 - δαπάνες Σ.ΕΠ.Ε.»

5. Την υπ'αριθμ. οικ. 3535/Δ9.1215/30-01-2017 απόφαση 
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του 
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
στον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργα-
σίας (Σ.ΕΠ.Ε.), στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων 
και Τμημάτων του Υπουργείου και στους Προϊσταμένους 
Διευθύνσεων και Τμημάτων του Σ.ΕΠ.Ε.» (Β΄ 212)

6. Το Ν. 4444/2016 (Φ.Ε.Κ. Α/234/14.12.2016) «Κύρωση 
του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017»

7. Το άρθρο 2 της αριθ. 2/5091/0026/25-05-2012 ΦΕΚ 
1741/τ.Β΄/25-5-2012 απόφασης του Υπ. Οικονομικών «Κα-
θορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πλη-
ρωμή δαπανών πάγιων κατ'αποκοπή χορηγημάτων και μι-
σθωμάτων κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών», αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε την πάγια επιχορήγηση για καθαριότητα 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία Μακεδονίας - Θράκης σε 4.000,50€ 
(μηνιαίο ποσό 900,00€ συνολικά), για χρονικό διάστημα 4 
μήνες και 15 ημέρες, μετά την ημερομηνία δημοσίευσης 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αρχής γενομένης 
της επομένης ημέρας από τη λήξη της 2ης σύμβασης,

Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει την πίστωση του προϋπο-
λογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 33-120 και Κωδικού 
Εξόδου 1232 του οικ. Έτους 2017.

Η παραπάνω πίστωση θα εισπράττεται από τον Διευ-
θυντή, μέσω χρηματικού εντάλματος, για την πληρωμή 
δαπανών καθαρισμού των γραφείων της Π.Δ.Ε.Α.Υ.Ε. 
Μακεδονίας - Θράκης.

Μετά την λήξη του τρέχοντος έτους ο Διευθυντής της 
ανωτέρω Υπηρεσίας, ως υπεύθυνος διαχειριστής της 
πίστωσης αυτής υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμό 
σωστής διαχείρισης της, υποβάλλοντας πλήρη δικαιολο-
γητικά στην Υπηρεσία του.

Καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής με α/α 45580 και αριθ. πρωτ. 2423/07.06.2017 
της Δ.Υ.Ε.Ε Ν. Θεσσαλονίκης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 16 Ιουνίου 2017

Ο Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ
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     ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(8)

    Στην υπ' αριθμ. 9092/ 25.05.2017 απόφαση της Υπουργού 
Τουρισμού, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 1928/02.06.2017, 
στη σελίδα 19550, στην τελευταία σειρά αυτής και στις τρεις 
επόμενες σειρές της επόμενης σελίδας 19551, διορθώνεται 

το εσφαλμένο «ή ΔΕ 01 ξενοδοχειακών και επισιτιστι-
κών επιχειρήσεων, ή ΔΕ 01 ζαχαροπλαστικής τέχνης, ή ΔΕ 
μαγειρικής τέχνης, του Υπουργείου Τουρισμού» 

στο ορθό «ή ΤΕ 01 ξενοδοχειακών και επισιτιστικών επι-
χειρήσεων, ή ΔΕ 01 ζαχαροπλαστικής τέχνης ή μαγειρικής 
τέχνης, του Υπουργείου Τουρισμού».

  (Από το Υπουργείο Τουρισμού) 

(9)

     Στην  υπ’ αριθμ. 17298/16/ΓΠ/18-11-2016 Πράξη του 

Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που δημοσι-

εύθηκε στο ΦΕΚ 4570/30-12-2016 (τ. Β΄) στη σελίδα 

46237 στη γραμμή με α/α 40 της προτελευταίας στή-

λης (Βαθμίδα κατάταξης στις 11-5-2016) του Πίνακα, 

διορθώνεται:

το εσφαλμένο: «Δ»

στο ορθό: «Γ».

  (Από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)  
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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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