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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 47290/Δ2 (1)
  Οργάνωση και Λειτουργία της Πρόσθετης Διδακτικής 

Στήριξης για το σχολικό έτος 2015−2016.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26, «Αντισταθμιστική εκ−

παίδευση», παρ. 3 και 6 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21Α΄).

2. Τις διατάξεις του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193Α΄) «Αναδι−
άρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές 
διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Διάρθρωση Εκπαιδευ−
τικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου» του Ν. 4327/2015 
(ΦΕΚ 50Α΄).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 14 του Ν. 1566/1985 
(ΦΕΚ 167Α΄).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 3 του Ν. 3848/2010 
(ΦΕΚ 71Α΄) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού − 
καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην 
εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 32, «Κατάργηση των γρα−
φείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
φυσικής αγωγής και επαγγελματικής εκπαίδευσης», του 
Ν. 4027/2011 (ΦΕΚ 233Α΄).

7. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116Α΄).

8. Τις διατάξεις της αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1.2002 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1340Β΄) «Καθορισμός των 
ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊ−
σταμένων και περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και 
υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των 
συλλόγων των διδασκόντων», όπως ισχύει.

9. Τις διατάξεις της αριθμ. Φ.253/128314/Β6.2002 υπουρ−
γικής απόφασης (ΦΕΚ 1538Β΄) «Ορισμός των τμημάτων 
και των σχολών [... ] για την εισαγωγή στα οποία απαι−
τείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα και πρακτικές δο−
κιμασίες για κάθε ένα από τα τμήματα και τις σχολές 
αυτές, τον τρόπο, τον τόπο και το χρόνο εξέτασης και 
βαθμολόγησης της εξέτασης στα ειδικά αυτά μαθήμα−
τα και πρακτικές δοκιμασίες και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτομέρεια», όπως ισχύει.

10. Τα ωρολόγια προγράμματα σπουδών όλων των 
τύπων λυκείου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

11. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο

1. Η Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη (Π.Δ.Σ.) των μαθητών 
όλων των τύπων λυκείου υπάγεται στην έννοια της 
«Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης» και έχει ως σκοπό τη 
μείωση της μαθητικής διαρροής, την επανένταξη των 
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μαθητών στη διαδικασία μάθησης και τη βελτίωση της 
απόδοσης τους, ώστε να ολοκληρώσουν τη δεύτερη 
βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με επιπρό−
σθετο στόχο την ενίσχυση της προοπτικής πρόσβασης 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

2. Η Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη για το σχολικό έτος 
2015−2016 εφαρμόζεται για την Τρίτη τάξη Λυκείου στα 
ειδικά μαθήματα (ειδικά μαθήματα και πρακτικές δο−
κιμασίες) στα οποία οι μαθητές/τριες καλούνται να 
εξεταστούν για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

3. Κριτήριο για την επιλογή−συμμετοχή των μαθητών/
τριών στο πρόγραμμα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης, 
μετά από σχετική ενημέρωση και αίτηση των γονέων και 
κηδεμόνων, αποτελεί ο βαθμός επίδοσης Α΄ τετραμήνου 
στο αντίστοιχο μάθημα, όπου υπάρχει.

4. Το πρόγραμμα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης 
αρχίζει να λειτουργεί με την κοινοποίηση της σχετικής 
υπουργικής απόφασης και της εγκυκλίου έναρξης, που 
εκδίδεται από τη Διεύθυνση Σπουδών Προγραμμάτων 
και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και λήγει 
για κάθε ειδικό μάθημα την παραμονή της εξέτασης του 
και σε κάθε περίπτωση πριν από τις 30 Ιουνίου 2016.

5. Το πρόγραμμα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης 
(Π.Δ.Σ.) υλοποιείται σε Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής 
Εκπαίδευσης, τα οποία για την περίπτωση ονομάζονται 
ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΚΕΝΤΡΑ 
Π.Δ.Σ.). Τα Κέντρα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης συ−
γκροτούνται από ομάδες όμορων σχολικών μονάδων 
ή μία σχολική μονάδα και ορίζονται με απόφαση του 
Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτερο−
βάθμιας Εκπαίδευσης ύστερα από εισήγηση του οικείου 
Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

6. Στα Κέντρα Π.Δ.Σ. λειτουργούν τμήματα όπου δι−
δάσκονται τα μαθήματα της παραγράφου 2. Σε κάθε 
τμήμα συμμετέχουν έως 20 μαθητές/τριες.

7. Σε κάθε Κέντρο Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης 
(Κέντρο Π.Δ.Σ.) ορίζεται, με απόφαση του Περιφερειακού 
Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή της οικείας 
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Υπεύθυνος 
Κέντρου Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης ένας εκ των 
εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα τμήματα μαθημάτων 
που λειτουργούν στο Κέντρο Π.Δ.Σ. Στην περίπτωση που 
στο Κέντρο Π.Δ.Σ. λειτουργεί μόνο ένα τμήμα μαθήμα−
τος τότε ο εκπαιδευτικός αυτός ορίζεται ως Υπεύθυνος 
του Κέντρου.

Έργο του Υπεύθυνου Κέντρου Π.Δ.Σ είναι: α) η κατάρτιση 
του ωρολογίου προγράμματος, β) η συνεργασία με τους 
Σχολικούς Συμβούλους, οι οποίοι εποπτεύουν το Κέντρο 
Π.Δ.Σ. στο παιδαγωγικό πεδίο, γ) η ευθύνη καλής λειτουρ−
γίας του Κέντρου Π.Δ.Σ. και δ) η υποβολή μιας τελικής 
έκθεσης αποτελεσμάτων εφαρμογής του προγράμματος 
προς τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

8. Στα Κέντρα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης διδά−
σκουν μόνιμοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δεν συμπληρώ−
νουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας και μέχρι 
συμπλήρωσης του ωραρίου αυτού, ή/και αναπληρωτές 
εκπαιδευτικοί πλήρους ωραρίου, οι οποίοι δεν συμπλη−
ρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας και μέχρι 
συμπλήρωσης του ωραρίου αυτού. Η διάθεση εκπαιδευ−
τικού για συμπλήρωση ωραρίου σε Κέντρο Πρόσθε−
της Διδακτικής Στήριξης αποτελεί αρμοδιότητα του 

Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκ−
παίδευσης. Η υπηρεσία των εκπαιδευτικών σε Κέντρα 
Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης λογίζεται ως διδακτική 
προϋπηρεσία για κάθε συνέπεια.

9. Το ημερήσιο πρόγραμμα Πρόσθετης Διδακτικής 
Στήριξης καλύπτει 1−5 διδακτικές ώρες την ημέρα μετά 
την λήξη του κανονικού προγράμματος. Κάθε μαθητής/
τρια μπορεί να παρακολουθήσει από ένα έως και όλα 
τα μαθήματα της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης. Οι 
ημέρες λειτουργίας των Κέντρων Πρόσθετης Διδακτικής 
Στήριξης ακολουθούν τα ισχύοντα για την λειτουργία 
των σχολικών μονάδων.

10. Το ωρολόγιο πρόγραμμα αναπτύσσεται εντός του 
Κέντρου Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης ή για την περί−
πτωση των πρακτικών δοκιμασιών και σε αθλητικό κέντρο.

Το ειδικό ωρολόγιο πρόγραμμα και το αναλυτικό πρό−
γραμμα, ανάλογα με τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών/
τριών και τις συνθήκες λειτουργίας των σχολικών μονάδων, 
συντάσσεται, εφαρμόζεται, αξιολογείται και αναπροσαρ−
μόζεται με την καθοδήγηση των Σχολικών Συμβούλων της 
οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

11. Ο Διευθυντής της κάθε Διεύθυνσης Δευτεροβάθ−
μιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) εποπτεύει την εύρυθμη λει−
τουργία του προγράμματος της Πρόσθετης Διδακτικής 
Στήριξης. Μετά την λήξη του προγράμματος και εντός 
10 ημερών ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
υποβάλει στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτο−
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τελική έκθε−
ση αποτελεσμάτων εφαρμογής του προγράμματος της 
Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 21 Μαρτίου 2016 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ
F

Aριθμ.       Α1β/Γ.Π.οικ.: 21665 (2)
Τροποποίηση της αριθμ. Α1β/Γ.Π.οικ. 78726/14−10−2015 

απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, με 
θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώμα−
τος υπογραφής εγγράφων “Με εντολή Αναπληρωτή 
Υπουργού” στο Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας 
του Υπουργείου Υγείας».

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.δ. 63/2005, «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», ιδίωςτο 
άρθρο 54 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/2005).

2. Το άρθρο 81 παρ.1 του Ν. 1892/1990, «Για τον εκ−
συγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 101/Α΄/1990).

3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα της Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/2005).

4. Το Π.δ. 106/2014, «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί−
ας» (ΦΕΚ 173/Α΄/28−08−2014), όπως ισχύει.

5. Το άρθρο 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη 
λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρω−
πιστικής κρίσης την οργάνωση της Κυβέρνησης και των 
Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 29/
Α΄/19−03−2015).
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6. Το Π.Δ. 73/2015, «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 116/Α΄/23−09−2015).

7. Την αριθμ. Υ 25/06−10−2015 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (ΦΕΚ 2144/Β΄/6.10.2015).

8. Της αριθμ. ΔΥ1α/Γ.Π. οικ. 14111/2015 κοινής απόφα−
σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Φ.Ε.Κ 94/ΥΟΔΔ/04−03−2015) 
περί διορισμού Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας 
του Υπουργείου.

9. Την αριθμ. Α1β/Γ.Π.οικ. 78726/14−10−2015 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, με θέμα «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγρά−
φων «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό 
Γραμματέα Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας» 
(ΦΕΚ 2257/Β΄/20−10−2015).

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού.

11. Την ανάγκη εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας 
των Υπηρεσιών του Υπουργείου και την ταχεία διεκπε−
ραίωση των υποθέσεων που έχουν ανατεθεί σε αυτές, 
αποφασίζει:

Τροποποιείται η εν θέματι αναφερόμενη απόφαση, η 
οποία πλέον έχει ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ο Γενικός Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας Δη−
μόσιας Υγείας έχει την εποπτεία, τον έλεγχο και το 
συντονισμό της διαμόρφωσης και παρακολούθησης 
εφαρμογής του πλαισίου που αφορά τα επαγγέλματα 
υγείας, το σχεδιασμό και τις αποφάσεις εφαρμογής 
πολιτικών εκπαίδευσης, εξειδίκευσης και συνεχούς κα−
τάρτισης των επαγγελματιών υγείας.

ΑΡΘΡΟ 2

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ − ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

1. Στο Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας μεταβιβά−
ζονται οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

Α. Από τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υπη−
ρεσιών Υγείας, η Διεύθυνση Επαγγελματιών Υγείας, της 
οποίας οι αρμοδιότητες ασκούνται παράλληλα με τον 
Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας.

Β. Από τη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και 
Διοικητικής Υποστήριξης, το Τμήμα Οργάνωσης Νο−
σοκομείων και Ιδιωτικών Κλινικών και το Τμήμα Επο−
πτευομένων Φορέων και Λειτουργίας Νοσοκομείων της 
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας, αποκλειστικά 
όσον αφορά την αρμοδιότητα έναρξης και λειτουργίας 
του Γ.Ν. Θήρας από την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.

2. Εξαιρούνται τα έγγραφα τα οποία αφορούν:
α. Στην άσκηση νομοθετικής πρωτοβουλίας, περιλαμ−

βανομένης της πρότασης έκδοσης Π.δ. και κανονιστικών 
αποφάσεων.

β. Στην επικοινωνία με το Γραφείο του Πρωθυπουρ−
γού ή Κυβερνητικά Όργανα, Υπουργούς, Αναπληρωτές 
Υπουργούς και Υφυπουργούς.

γ. Στα ερωτήματα προς το Σώμα Επιθεωρητών Υπη−
ρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.).

δ. Στις πράξεις που απαιτείται συνυπογραφή με άλ−
λους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς ή Υφυπουρ−
γούς.

ΑΡΘΡΟ 3

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ»

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας έχει δικαί−
ωμα υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Αναπληρωτή 
Υπουργού» για τα εξής θέματα:

1. Τα ερωτήματα στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου.
2. Τα ερωτήματα στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας 

(Κε.Σ.Υ.) για γνωμοδότηση γενικότερης και καθοριστι−
κής σημασίας.

3. Τον προγραμματισμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

ΑΡΘΡΟ 4

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας εκπροσωπεί 
το Υπουργείο Υγείας για θέματα αρμοδιότητας του και 
συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς.

ΑΡΘΡΟ 5

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με 
την παρούσα απόφαση, θα πρέπει στο σκεπτικό τους 
να αναγράφεται η παρούσα απόφαση.

2. Από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής καταργεί−
ται κάθε άλλη προηγούμενη που ρυθμίζει όμοια θέματα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 18 Μαρτίου 2016 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ
F

Aριθμ.   491/34550 (3)
    Έγκριση πίστωσης για το έτος 2016 για την εφαρμογή 

του προγράμματος για τη βελτίωση των συνθηκών 
παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισ−
σοκομίας για τα έτη 2014−2016, σε εφαρμογή των 
Κανονισμών (ΕΚ) 1234/2007, 797/2004 και 917/2004. 

 ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 13 έως και 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 Γεωργί−
ας και «Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης» Α.Ε. και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 200), όπως ισχύει.

2. 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).

3. Του άρθρου 62 παρ. 2 του Ν. 4235/2014 «Διοικητικά 
μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της 
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ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των 
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστα−
σίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 32).

4. Των άρθρων 20, 24, 66, 67, 68 και 77 του Ν. 4270/2014 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν−
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

5. Του Καν. (ΕΚ) αριθ. 797/2004 του Συμβουλίου, της 
26ης Απριλίου 2004, για ενέργειες βελτίωσης των συν−
θηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της 
μελισσοκομίας (ΕΕ L 125/28.4.2004, σ. 1).

6. Του Καν. (ΕΚ) αριθ. 917/2004 της Επιτροπής, της 
29ης Απριλίου 2004, για λεπτομέρειες εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 797/2004 του Συμβουλίου σχε−
τικά με ενέργειες στον τομέα της μελισσοκομίας (ΕΕ 
L 163/30.4.2004, σ. 83), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Του Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 
22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνω−
σης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για 
ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός KO 
Α») (ΕΕ L 299/16.11.2007, σ. 1).

8. Του Καν. (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 
2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και 
την παρακολούθηση 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), όπως τροποποιή−
θηκε και ισχύει.

9. Του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωρ−
γικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών 
(ΕΟΚ) αριθμ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθμ. 234/79, (ΕΚ) αριθμ. 
1037/2001 και (ΕΚ) αριθμ. 1234/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ 
L 347/20.12.2013, σ. 671), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Της αριθμ. C(2013) 5126/12.08.2013 εκτελεστική 
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με την 
έγκριση των προγραμμάτων για τη βελτίωση της πα−
ραγωγής και εμπορίας μελισσοκομικών προϊόντων που 
υποβάλλουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθμ. 1234/2007 του Συμβουλίου και τον καθορισμό 
της συνεισφοράς της Ένωσης στα προγράμματα αυτά, 
με την οποία εγκρίθηκε το μελισσοκομικό πρόγραμμα 
της χώρας «για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής 
και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας» για 
την περίοδο 2014−2016.

11. Της αριθμ. Υ26/6−10−2015 απόφασης του Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο 
Μπόλαρη» (Β΄ 2144/6−10−2015).

12. Της αριθμ. Υ29/08−10−2015 απόφασης του Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168/
9−10−2015).

13. Του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (Α΄ 194), όπως ισχύει.

14. Της αριθμ. 2/84823/ΔΠΓΚ/7−10−2013 απόφασης του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την έγκρι−
ση ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ύψους οκτώ 
εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ 

(8.650.000,00€), για την υλοποίηση του συγχρηματοδο−
τούμενου από την Ε.Ε. προγράμματος «Βελτίωση των 
συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της 
μελισσοκομίας» για τα έτη 2014, 2015 και 2016 (ΚΑΕ 5423, 
Φ29−110)» (ΑΔΑ: ΒΛΛ6Η−ΘΑΠ).

15. Της παρ. 5 του άρθρου 4 της αριθμ. 685/42702/ 
31−3−2014 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Πρόγραμμα για 
τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας 
των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2014 − 
2016, σε εφαρμογή των Καν. (ΕΚ) 1234/2007, 797/2004 
και 917/2004» (Β΄ 837).

16. Της αριθμ. 87/3281/13−1−2016 απόφασης του Υπουρ−
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία 
εγκρίνεται η δέσμευση πίστωσης ποσού ύψους δύο 
εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ (2.900.000 
€) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της 
πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ειδικός φορέας 
29 − 110. − Κ.Α.Ε 5423− οικ. έτους 2016 για την υλοποίηση 
του προγράμματος «Βελτίωση των συνθηκών παραγω−
γής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας» 
για το 2016, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 4963 στο 
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσί−
ας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ: 7ΒΠ64653ΠΓ−5ΣΕ).

17. Της αριθμ. 30/9823/25−1−2016 εισήγησης της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του άρθρου 24 του 
Ν. 4270/2014, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 
παρ. 6 του Ν. 4337/2015 (Α΄ 129).

18. Του γεγονότος ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού για το έτος 2016 ύψους δύο εκατομμυρίων 
εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ (2.900.000 €), η οποία βαρύ−
νει τον Κ.Α.Ε. 5423/Εδικός Φορέας 29−110, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Έγκριση πίστωσης

1. Εγκρίνεται πίστωση για το έτος 2016 ύψους δύο εκα−
τομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ (2.900.000 €) για 
την κάλυψη της εθνικής συμμετοχής για την εφαρμογή 
της αριθμ. 685/42702/31−3−2014 (ΦΕΚ Β΄ 837) απόφασης 
των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Πρόγραμμα για τη βελτίωση των συν−
θηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της 
μελισσοκομίας για τα έτη 2014−2016, σε εφαρμογή των 
ΚΑΝ(ΕΚ) 1234/2007, 797/2004 και 917/2004»

2. Στο παραπάνω ποσό περιλαμβάνεται και ποσό πε−
νήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 €) για την κάλυψη των 
εξόδων κίνησης (οδοιπορικών) του προσωπικού των 
αρμόδιων Υπηρεσιών των Περιφερειών της χώρας 
(Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής), σύμ−
φωνα με τα προβλεπόμενα στην ανωτέρω αναφερθείσα 
κοινή υπουργική απόφαση.

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 685/42702/31−03−2014 
ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 837) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο−
νομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
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Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Μαρτίου 2016 
ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ
F

    Αριθμ. 13065/4979 (4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 90615/48741/16−12−2015 προ−

ηγούμενης απόφασής μας περί καθιέρωσης διαφο−
ρετικού ωραρίου εργασίας σε ορισμένες υπηρεσίες 
του Δήμου Αθηναίων.

  Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/Α΄/
27−12−2010).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα 
αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07−06−2010).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007 «Κύ−
ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτι−
κών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α΄/28−06−2007).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 
(ΦΕΚ 93/Α΄/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών» σε συνδυασμό με το άρθρο 
28 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός 
της Διοίκησης − Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και 
άλλες διατάξεις».

5. Την αριθμ. 4/06−02−2015 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α΄/06−02−2015) περί αποδοχής πα−
ραιτήσεως του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής.

6. Την αριθμ. 1540/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Αθηναίων περί καθιέρωσης διαφορετικού ωρα−
ρίου λειτουργίας σε ορισμένες υπηρεσίες του Δήμου.

7. Το αριθμ. 396256/09−12−2015 συμπληρωματικό έγ−
γραφο του Δήμου Αθηναίων.

8. Την αριθμ. 90615/48741/16−12−2015 απόφαση, περί 
καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου εργασίας σε ορι−
σμένες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων (ΦΕΚ 2797/Β΄/
21−12−2015).

9. Την αριθμ. 209/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Αθηναίων με την οποία τροποποιείται η αριθμ. 
1540/2015 απόφαση ως προς τον καθορισμό του ωραρί−
ου λειτουργίας των Σημείων Εξυπηρέτησης του Δημότη 
(ΣΕΔ), αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 90615/48741/16−12−2015 

προηγούμενη απόφαση μας (ΦΕΚ 2797/Β΄/21−12−2015), με 
θέμα την καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου εργασίας 
σε ορισμένες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, ως προς 
τον καθορισμό του ωραρίου λειτουργίας των Σημείων 
Εξυπηρέτησης του Δημότη (ΣΕΔ), και καθιερώνουμε τη 
λειτουργία 09:00−17:00 από Δευτέρα έως και Παρασκευή, 

των Σημείων Εξυπηρέτησης του Δημότη που λειτουρ−
γούν εντός των επτά (7) Δημοτικών Κοινοτήτων της 
Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Διοίκησης, προκειμένου 
να επιτύχουν την άμεση και πληρέστερη εξυπηρέτηση 
των αιτημάτων των πολιτών.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκα−
λείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
του Δήμου Αθηναίων για το οικονομικό έτος 2016 καθώς 
και για τα επόμενα έτη, πέραν από αυτή που προβλέπε−
ται στην υπ’ αριθμ. 90615/48741/16−12−2015 προηγούμενη 
απόφασή μας (ΦΕΚ 2797/Β΄/21−12−2015).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Μαρτίου 2016

Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ
F

 Αριθμ. 13023/4957 (5)
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 90615/48741/16−12−2015 προ−

ηγούμενης απόφασής μας περί καθιέρωσης διαφο−
ρετικού ωραρίου εργασίας σε ορισμένες υπηρεσίες 
του Δήμου Αθηναίων.

Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

      Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/Α΄/
27−12−2010).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα 
αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07−06−2010).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007 «Κύ−
ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτι−
κών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α΄/28−06−2007).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 
(ΦΕΚ 93/A΄/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών» σε συνδυασμό με το άρθρο 
28 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/A΄/2015) «Εκδημοκρατισμός 
της Διοίκησης − Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και 
άλλες διατάξεις».

5. Την αριθμ. 4/06−02−2015 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α΄/06−02−2015) περί αποδοχής πα−
ραιτήσεως του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής.

6. Την αριθμ. 1540/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Αθηναίων περί καθιέρωσης διαφορετικού ωρα−
ρίου λειτουργίας σε ορισμένες υπηρεσίες του Δήμου.

7. Το αριθμ. 396256/09−12−2015 συμπληρωματικό έγ−
γραφο του Δήμου Αθηναίων.

8. Την αριθμ. 90615/48741/16−12−2015 απόφαση, περί 
καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου εργασίας σε ορι−
σμένες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων (ΦΕΚ 2797/B΄/
21−12−2015), αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. 90615/48741/16−12−2015 
προηγούμενη απόφαση μας (ΦΕΚ 2797/Β΄/21−12−2015), με 
θέμα την καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου εργασίας 
σε ορισμένες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, ως προς 
τον καθορισμό του ωραρίου λειτουργίας του Τμήματος 
Ελέγχου Απασχόλησης της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυ−
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ναμικού σε 24ωρη βάση καθώς και κατά τις Κυριακές και 
Αργίες, δεδομένου ότι οι αρμοδιότητες του επιβάλουν 
την εναρμόνιση του ωραρίου του με εκείνο των Διευ−
θύνσεων για τις οποίες έχει καθιερωθεί εργασία κατά 
τις Κυριακές και αργίες και σε 12ωρη ή 24ωρη βάση.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Δήμου Αθηναίων για το οικονομικό έτος 2016 καθώς και 
για τα επόμενα έτη, πέραν από αυτή που έχει προβλε−
φθεί στην υπ’ αριθμ. 90615/48741/16−12−2015 προηγούμενη 
απόφασή μας (ΦΕΚ 2797/Β΄/21−12−2015).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Μαρτίου 2016

Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ
F

    ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(6)

      Στην αριθμ. Φ.251/37802/Α5 απόφαση της Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύτηκε 
στο ΦΕΚ 698/τ. Β΄/2016 γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις:

• Στη σελίδα 8244 και συγκεκριμένα στις παρ. 2 και 3 
του άρθρου 2, όπου αναφέρεται η λέξη «θρησκευμάτων»:

από το εσφαλμένο: «θρησκευμάτων»,
στο ορθό: «Θρησκευμάτων».
• Στη σελίδα 8245, στο άρθρο 3, περίπτωση Ε, υπο−

περίπτωση 2 α):
από το εσφαλμένο: «or\y\oo\o»,
στο ορθό: «σημασία».
• Στη σελίδα 8247 και συγκεκριμένα στην πρώτη πε−

ρίοδο της παρ. 4 του άρθρου 5:
από το εσφαλμένο: «πιοτά»,
στο ορθό: «πιστά».

  (Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων) 

F

(7)
     Στο Φ.Ε.Κ. 237/9−2−2016 (τ. Β΄), που δημοσιεύθηκε η 

αριθμ. 571/25−1−2016 απόφαση του Ασκούντα καθήκοντα 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 
σχετικά με την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερι−
κής Υπηρεσίας του Δήμου Ιεράπετρας επιφέρονται οι 
παρακάτω διορθώσεις:

Α)στη σελίδα 3472, στη στήλη Β΄ και στον όγδοο στίχο 
εκ των κάτω:

από το εσφαλμένο:

« Κλάδος ΠΕ Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής 1 »

στο ορθό:

« Κλάδος ΠΕ Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής 
Ενημέρωσης

1 »

Β) στη σελίδα 3473, στη στήλη Β΄ και στον έβδομο 
στίχο εκ των άνω:

από το εσφαλμένο:

« TE Τεχνολόγων Γεωπονίας Θερμοκηπιακών 
Καλλιεργειών

2 »

στο ορθό:

« TE Τεχνολόγων Γεωπονίας Θερμοκηπιακών 
Καλλιεργειών και Ανθοκομίας

2 »

Γ) στη σελίδα 3473, στη στήλη Β΄ και στον όγδοο 
στίχο εκ των άνω:

από το εσφαλμένο:

« TE Τεχνολόγων Γεωπονίας Γεωργικών
Μηχανών και

1 »

« TE Τεχνολόγων Γεωπονίας Γεωργικών
Μηχανών και Αρδεύσεων

1 »

Δ) στη σελίδα 3474, στη στήλη Α΄ και στον δέκατο 
έβδομο στίχο εκ των άνω:

από το εσφαλμένο:

« ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εσωτερικών 
Χώρων

40 »

στο ορθό:

« ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εξωτερικών 
Χώρων

40 »

Ε) στη σελίδα 3474, στη στήλη Β΄ και στον εικοστό 
τρίτο στίχο εκ των άνω:

από το εσφαλμένο:

« TE Τεχνολόγων Δομικών − Πολιτικών 1 »

στο ορθό

« TE Τεχνολόγων Δομικών − Πολιτικών
Μηχανικών

1 »

ΣΤ) Στη σελίδα 3475, στη στήλη Α΄ και στο δεύτερο 
στίχο εκ των κάτω:

από το εσφαλμένο:

« ΔΕ Μηχανοτεχνίτες αυτοκινήτων ή
μηχανημάτων

3 »

στο ορθό

« ΔΕ Μηχανοτεχνίτες αυτοκινήτων ή
μηχανημάτων Δημοσίων Έργων

3 »

Ζ) Στη σελίδα 3475, στη στήλη Β΄ και στον ενδέκατο 
στίχο εκ των άνω:

από το εσφαλμένο:

« Θέσεις πρακτικής άσκησης αποφοίτων ΑΕΙ−
ΤΕΙ

10 »

στο ορθό

« Θέσεις πρακτικής άσκησης αποφοίτων ΑΕΙ−
ΤΕΙ διαφόρων ειδικοτήτων

10 »

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης)  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 79 054
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02008383003160008*

1. ΜΕ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ, ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ κ.λπ.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα. 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 − fax: 210 5279054
Ωράριο λειτουργίας για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 − 13:30 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Τμήμα Πωλήσεων:  (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 − 180)
Τμήμα Συνδρομητών:  (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Τμήμα Πληροφοριών:  (Ισόγειο, Γραφείο 3 και τηλεφωνικό κέντρο 210 5279000) 
Τμήμα A1 Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

2. ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ

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

    

1. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

Η ηλεκτρονική μορφή των τευχών ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με τα 
δημοσιεύματα σε αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν 
καταχωρισθεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας στην 
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.

Η έντυπη μορφή των τευχών 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 κυκλοφορία τευχών ΦΕΚ η διάθεση γίνεται υπό μορφή συνδρομής από το τμήμα Συνδρομητών.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την διαθεσιμότητα 
των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα. 
Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης 
των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). 

Περισσότερες πληροφορίες για δημοσιεύματα και λοιπά θέματα, μπορείτε να αναζητήσετε από το 
Τμήμα Πληροφοριών καθώς και από το τηλεφωνικό κέντρο του Εθνικού Τυπογραφείου. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από σχετικό αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους αλληλο−
γραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

     

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Το Εθνικό Τυπογραφείο είναι δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με κύρια αποστολή την έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, εκτύπωση, 
διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).
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