
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4229/395/2013 (Β’ 
318) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: «Προ-
ϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρή-
σεων που δραστηριοποιούνται με την εκτέλεση 
κατεδαφιστικών έργων και εργασιών αφαίρεσης 
αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο 
από κτίρια, κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις 
και πλοία, καθώς επίσης και με εργασίες συντήρη-
σης, επικάλυψης και εγκλεισμού αμιάντου ή/και 
υλικών που περιέχουν αμίαντο».

2 Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.οικ. 
4270/19-01-2017 απόφασης, με περιεχόμενο τη 
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος 
υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» 
στον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας του 
Υπουργείου Υγείας. 

3 Αποδοχή, εγγυητικής επιστολής για την εταιρεία 
CHARABAJI MARITIME CO. που εδρεύει στα νησιά 
Μάρσαλ.

4 Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 
63 «Αντικατάσταση διάταξης του Γενικού Κανονι-
σμού Λιμένων αριθμ. 50».

5 Επιβολή προστίμου τελωνειακής παράβασης - 
Λαθρεμπορίας στον NAYDENOV NIKOLAY του 
VASILEV με ΑΦΜ 067734259.

6 Ορισμός, Ληξιάρχου Δημοτικής Ενότητας Ομη-
ρούπολης, Δήμου Χίου.

7 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλή-
λων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορι-
σμένου Χρόνου για το β’ εξάμηνο του έτους 2017.

8 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 
του Ειδικού Ταμείου Οργανώσεως Συναυλιών 
(Ε.Τ.Ο.Σ.) - Ν.Π.Ι.Δ.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 22435/1469 (1)
    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4229/395/2013 

(Β’ 318) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: 

«Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται με την 

εκτέλεση κατεδαφιστικών έργων και εργασιών 

αφαίρεσης αμιάντου ή/και υλικών που περιέ-

χουν αμίαντο από κτίρια, κατασκευές, συσκευές, 

εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και με 

εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και εγκλει-

σμού αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμί-

αντο».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, KOINΩNIKΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - 

ΥΓΕΙΑΣ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώ-

θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποί-
ηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερ-
νητικά όργανα» (Α΄ 98).

2. Το άρθρο 73 παρ. 3 εδάφιο (α) του «ΚΩΔΙΚΑ ΝΟ-
ΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕ-
ΝΩΝ» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία 
και την ασφάλεια των εργαζομένων» (Α΄ 84).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 212/2006 «Προστασία των 
εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την ερ-
γασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 
91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 2003/18/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου» (Α΄ 
212).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(Α’ 210).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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5. Τη γνώμη του Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας των 
Εργαζομένων (ΣΥΑΕ) (άρθρο 26 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.). (πρακτικό 
1/7.4.2017).

6. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζου-
με:

Άρθρο 1
Το άρθρο 14 της υπ’ αριθμ. 4229/395/2013 (Β’ 318) 

κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα:
«Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρή-

σεων που δραστηριοποιούνται με την εκτέλεση κατεδα-
φιστικών έργων και εργασιών αφαίρεσης αμιάντου ή/και 
υλικών που περιέχουν αμίαντο από κτίρια, κατασκευές, 
συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και 
με εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και εγκλεισμού 
αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο», αντι-
καθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 14
Συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής − Διαδικασία 

αξιολόγησης των αιτήσεων
1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουρ-

γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης συγκροτείται οκταμελής επιτροπή αποτε-
λούμενη από:

α) Δύο εκπροσώπους του Υπουργείου Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

β) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας.
γ) Έναν εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Ερ-

γατών Ελλάδας.
δ) Έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και 

Βιομηχανιών.
ε) Έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελ-

λάδος.
στ) Έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Ελλήνων Χημικών.
ζ) Έναν εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλ-

λόγου.
2. Οι αποφάσεις της επιτροπής, εφόσον υπάρχει απαρ-

τία, λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών.
3. Χρέη προέδρου στην επιτροπή ασκεί ο ανώτερος 

στο βαθμό εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και στην περίπτωση ομοιοβάθμων εκείνος που έχει τα 
περισσότερα χρόνια υπηρεσίας στον βαθμό.

4. Οι παραπάνω εκπρόσωποι υποδεικνύονται από τους 
αντίστοιχους φορείς μαζί με τους αναπληρωτές τους.

5. Η επιτροπή του παρόντος άρθρου λειτουργεί με τις 
διαδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις των σχε-
τικών περί συλλογικών οργάνων διατάξεων του οργανι-
σμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

6. Έργο της επιτροπής είναι ο έλεγχος της συνδρομής 
των νομίμων προϋποθέσεων της Ε.Α.Κ. να εκτελέσει με 
επάρκεια εργασίες διαχείρισης αμιάντου και η σχετική 
γνωμοδότηση προς τη Γενική Διεύθυνση Εργασίας και 
Ένταξης στην Απασχόληση.

7. Ο προβλεπόμενος έλεγχος με επιτόπια επίσκεψη του 
άρθρου 12 της παρούσας απόφασης διενεργείται από 

τρία μέλη της γνωμοδοτικής επιτροπής και συγκεκριμέ-
να έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τους 
εκπροσώπους των εργαζομένων και των εργοδοτών. 
Κατά την επίσκεψη ελέγχεται η πληρότητα και η ορθό-
τητα εφαρμογής των σχετικών διατάξεων.

8. Στις διαδικασίες της παραγράφου 7 συμμετέχει και 
εκπρόσωπος της αρμόδιας υπηρεσίας Επιθεώρησης 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.»

Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-

σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 17 Μαΐου 2017

Οι Υπουργοί

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υγείας

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Ι

      Αριθμ. A1β/Γ.Π.οικ. 37092 (2) 
Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.οικ. 

4270/19-01-2017 απόφασης, με περιεχόμενο τη 

μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώμα-

τος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουρ-

γού» στον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας του 

Υπουργείου Υγείας. 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 54 και 90 του «Κώδικα της 

Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργα-
να», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(Α’ 98). 

2. Το άρθρο 81 παρ.1 του ν. 1892/1990, «Για τον εκσυγ-
χρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 101). 

3. Το π.δ. 63/2005, «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα», ιδίως το 
άρθρο 54 (Α΄ 98). 

4. Το π.δ. 106/2014, «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α΄ 173), όπως ισχύει. 

5. Το π.δ. 73/2015, «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 116). 

6. Τη με αριθ. Α1α/οικ. 14111/2015 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 94/ΥΟΔΔ/04-03-2015) περί 
διορισμού Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας του 
Υπουργείου Υγείας. 

7. Τη με αριθ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.οικ. 4270/19-01-2017 από-
φαση, με περιεχόμενο τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή 
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Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας του 
Υπουργείου Υγείας (Β’ 95). 

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού. 

9. Την ανάγκη εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας 
των υπηρεσιών του υπουργείου και την ταχεία διεκπε-
ραίωση των υποθέσεων αυτών, αποφασίζουμε: 

Τροποποιείται το άρθρο 3 της εν θέματι αναφερόμε-
νης απόφασης, το οποίο πλέον έχει ως ακολούθως: 

Άρθρο 3
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 
ΥΠΟΥΡΓΟΥ»

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας εκτός από τις αρ-
μοδιότητες του προηγούμενου άρθρου, έχει δικαίωμα υπο-
γραφής «Με εντολή Υπουργού» και για τα ακόλουθα θέματα 

1. Τις αποφάσεις ή έγγραφα για θέματα στα οποία 
συμπράττουν περισσότερες Γενικές Διευθύνσεις του 
Υπουργείου. 

2. Τις πράξεις έγκρισης σκοπιμότητας δαπάνης για 
ποσό από 60.001 € έως 500.000€ για τις υπηρεσίες του 
υπουργείου αρμοδιότητάς του, και για τα εποπτευόμενα 
Νομικά Πρόσωπα για ποσό από 30.001 € έως 500.000€. 

3. Την έγκριση σκοπιμότητας για δαπάνες δημοσιών 
σχέσεων ποσού από 2.001 € έως 7.000€. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.οικ. 
4270/19-01-2017 απόφαση (ΑΔΑ: ΩΜ75465ΦΥΟ-82Ξ). 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 17 Μαΐου 2017

 Ο Υπουργός

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Ι

      Αριθμ. 2212.2-1/5001/35425/2017 (3) 
Αποδοχή, εγγυητικής επιστολής για την εταιρεία 

CHARABAJI MARITIME CO. που εδρεύει στα νη-

σιά Μάρσαλ.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α. του α.ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82 Α/17-4-1968), 
β. του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77/Α/22-4-1975) 

και ιδίως την παράγραφο 1, 
γ. του άρθρου 4 του ν.  2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α/

31-8-1994), 
δ. του άρθρου 25 του ν.  2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α/

25-7-1997), 
ε. του άρθρου 34 του ν.  3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α/

27-12-2005), 
στ. του άρθρου 4 του ν.  3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α/

4-3-2009), 
ζ. του άρθρου 31 του ν.  4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α/

29-4-2013), 

η. του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005), 

θ. του Κεφαλαίου Α΄, του Πρώτου Μέρους, του 
ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/27-05-2016), 

ι. του π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/21-6-2012) «Ίδρυση 
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργη-
ση υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 5 όπως αντι-
καταστάθηκε από το άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 (ΦΕΚ 
149/Α/17-7-2012) «Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση 
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών» (Α΄ 141)» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 
π.δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160/Α/10-8-2012), 

ια. του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015) «Ανασύ-
σταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής…», 

ιβ. του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/05-11-2016) «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών»,

ιγ. της αριθ. 3122.18/03/13/11-12-2013 (ΦΕΚ 3263/
Β/20-12-2013) κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
- Ναυτιλίας και Αιγαίου και των αριθ. 1246.3/5/94/
1-12-1994 (ΦΕΚ 919/Β/14-12-1994) και 1246.3/6/94/
1-12-1994 (ΦΕΚ 919/Β/14-12-1994) κοινών αποφάσεων 
των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και 
Εμπορικής Ναυτιλίας, 

ιδ. της αριθ. 2212.2-1/5001/100829/2016/24-11-2016 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3950/B/09-12-2016). 

2. Το με αριθ. πρωτ. 46765/1217/5001/24-4-2017 έγ-
γραφο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Γενι-
κή Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων /
Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων/Διεύθυνση 
Κεφαλαίων Εξωτερικού), αποφασίζουμε: 

1. Αποδεχόμεθα την εκπρόθεσμα κατά σαράντα (40) 
ημέρες κατατεθείσα στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανά-
πτυξης (Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών 
Επενδύσεων / Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων / 
Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) εγγυητική επιστο-
λή τραπέζης που προβλέπεται στο άρθρο 2 της αριθ. 
2212.2-1/5001/100829/2016/24-11-2016 απόφασης 
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΦΕΚ 
3950/B/09-12-2016) με θέμα «Εγκατάσταση στην Ελλάδα 
Γραφείου ή Υποκαταστήματος της Εταιρείας CHARABAJI 
MARITIME CO. που εδρεύει στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ». 

2. Η αριθ. 2212.2-1/5001/100829/2016/24-11-2016 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3950/B/09-12-2016) θεω-
ρείται ότι δεν έχει παύσει να ισχύει μέχρι σήμερα και 
εξακολουθεί να υφίσταται. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Πειραιάς, 16 Μαΐου 2017

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
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      Αριθμ. 2133.1/35094/2017 (4)
Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 

63 «Αντικατάσταση διάταξης του Γενικού Κανο-

νισμού Λιμένων αριθμ. 50».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της περίπτωσης (α) του άρθρου 156 του «Περί Κώ-

δικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου», που κυρώθηκε με 
το άρθρο

μόνον του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), όπως έχει τροπο-
ποιηθεί και ισχύει,

β) του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

γ) του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, 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 Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού» (Α’ 114),

δ) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 4 του άρθρου 
15 του π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλί-
ας και Αιγαίου» (Α΄ 170),

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

στ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο Πρώτο

Εγκρίνουμε τον παρακάτω Γενικό Κανονισμό Λιμένων 
με αριθμό 63

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜ. 63
«Αντικατάσταση διάταξης του Γενικού Κανονι-
σμού Λιμένων αριθμ. 50»

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ –
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της περίπτωσης (α) του άρθρου 156 του Κώδικα 

Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο 
μόνον του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), όπως έχει τροποποι-
ηθεί και ισχύει,

β) του ν.δ. 444/1970 «Περί αρμοδιοτήτων Λιμενικού 
Σώματος και σχέσεων προς τας αρμοδιότητας των Σω-
μάτων Ασφαλείας» (Α΄ 39),

γ) του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

δ) του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αι-
γαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε 
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του 
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας 
στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» 
(Α’ 114),

ε) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 4 του άρθρου 
15 του π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Αιγαίου» (Α΄ 170),

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

ζ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του κανονισμού 
αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, εκδίδουμε τον ακόλουθο Γενικό Κα-
νονισμό Λιμένων:

Άρθρο 1
Όρια ισχύος

Ο παρών Γενικός Κανονισμός Λιμένων ισχύει στην πε-
ριφέρεια δικαιοδοσίας κάθε Λιμενικής Αρχής της χώρας, 
όπως αυτή καθορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 2
Αντικατάσταση διάταξης του Γενικού
Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 50

Η υποπερίπτωση ββ) της περίπτωσης δ) της παραγρά-
φου 2 του άρθρου 3 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων 
αριθμ. 50, που εγκρίθηκε με την αριθμ. Φ. 514.1/2013/
Σχ.1633/29-4-2013 απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και 
Αιγαίου (Β΄ 1151), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«ββ) έξι (06) τουλάχιστον ωριαίων μαθημάτων στην 
πρακτική εκπαίδευση, εκ των οποίων τα δύο (02) πραγ-
ματοποιούνται υποχρεωτικά σε ανοικτή θάλασσα, έξω 
από τα όρια της εισόδου του λιμένα.».

Άρθρο 3
Το Παράρτημα Β΄ «Υπόδειγμα βεβαίωσης σχολής εκ-

παίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών» 
του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 50, που εγκρί-
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θηκε με την αριθμ. Φ. 514.1/2013/Σχ.1633/29-4-2013 απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου (Β΄ 1151), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

Άρθρο 4
Κυρώσεις

Οι παραβάτες του κανονισμού αυτού, ανεξάρτητα από τις ποινικές και αστικές ευθύνες που συντρέχουν κατά την 
ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού 
Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του ν.δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α΄ 261), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Πειραιάς, 15 Μαΐου 2017

Ο Αρχηγός
Αντιναύαρχος Λ.Σ.

ΡΑΠΤΗΣ Σταμάτιος

Άρθρο Δεύτερο
Έναρξη ισχύος

Η εφαρμογή του Κανονισμού αυτού αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 16 Μαΐου 2017

Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

8!�"�"#$%��&'

(#)*+,*��(+)�$(������������������

&,&�*-($

5����?��
�� � 0
� � �
@ � � @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ � 
�� � @@@@@@@@"""% � ��
����

@@@@@@@@@@@@@@@"�@@@@@@@@"""� �/"A"<"�@@@@@@@@@@@"%������+!������0�@@)@")�$@��!+���@@)

@)�$@"% �����
��:�����	�����@@@@@"" � 4@""� ���?����� �����
��:�����	�����@@@@@"�4""@� ���?�% ����
��

���	������@@@@@@"�4@""��?�����
�������
:���3����%�!9����0�
��0����
�����0����
���3��!��%��������!������

�����
��+����
����9�
������������0�
���������+�����
:�
�+��30����������"

""""""""""""""""""""""""""""""""""%����@@)@")�$@""

)�.�.�/	

1������:����������
��?����


��������
:
��:�
����0������������?����
���+�3:��

,0���	�0
�	
�1

@@""�4@"����
)��������
�
��?��

��
���3:�������
���;



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ18988 Τεύχος Β’ 1865/26.05.2017

      Αριθμ. 13133 (5)
Επιβολή προστίμου Τελωνειακής Παράβασης - 
Λαθρεμπορίας στον NAYDENOV NIKOLAY του 
VASILEV με ΑΦΜ 067734259.

  Με την αριθ. 104/14/23-02-2017 καταλογιστική πράξη 
του Προϊσταμένου της Δ/νσης του Τελωνείου Ελευσίνας 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 155 
παρ.1 του ν. 2960/2001 Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα 
και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ.5 του ιδί-
ου ως άνω νόμου , επιβλήθηκε στον NAYDENOV NIKOLAY 
του VASILEV με ΑΦΜ 067734259 γεννηθείς την 14-05-
1970 στη Βουλγαρία αγνώστου διαμονής, πολλαπλό τέλος 
6.343,08 ευρώ, για διαπραχθείσα τελωνειακή παράβαση 
, λαθρεμπορία 210 φιαλών οινοπνευματωδών ποτών τα 
οποία δεν έφεραν νόμιμα παραστατικά μεταφοράς.

Τα παραπάνω ποσά υπόκεινται σε Τ.Χ. και ΟΓΑ (2,4%) 
κατά την είσπραξη τους, σύμφωνα με τον κώδικα περί Τ.Χ.

Κατά της ως άνω πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώ-
πιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών εντός 30 
ημερών από την δημοσίευσή της στην Ε.τ.Κ.

  Ο Προϊστάμενος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΡΟΥΘΙΑΣ
Ι

      Αριθμ. 29091 (6)
Ορισμός, Ληξιάρχου Δημοτικής Ενότητας Ομη-

ρούπολης, Δήμου Χίου.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του ν. 344/1976 «περί ληξιαρχικών πρά-

ξεων» (ΦΕΚ 143/11-06-76/Α΄), όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν.

2) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 και του άρθρου 
6 του ν. 3852/2010.

3) Την αριθ. 131360/12503/2013 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 
με θέμα: Τροποποιήσεις ληξιαρχικού νόμου 344/1976 
και άλλες διατάξεις.

4) Την αριθ. 127080/57460/21-12-2010 (ΦΕΚ 1984/Β΄) 
απόφαση του ΥΠΕΣΑΗΔ.

5) Την αριθ. 65/Φ.127080/57510/31-12-2010 εγκύκλιο 
του ΥΠΕΣΑΗΔ.

6) Την αριθ. 656/2014 απόφαση του Δημάρχου Χίου 
(ΑΔΑ: Β8ΗΧΩΗΝ-5ΙΠ) περί ανάθεσης καθηκόντων ληξι-
άρχου των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Χίου.

7) Την αριθ. 9236/22-03-2017 αίτηση παραίτησης του 
Γεωργίου Ρε του Βασιλείου από τα καθήκοντα του ληξι-
άρχου της Δημοτικής Ενότητας Ομηρούπολης.

8) Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας του Ληξιαρχείου 
της Δημοτικής Ενότητας Ομηρούπολης.

9) Την αριθ. 163/17 απόφαση του Δημάρχου Χίου περί 
ανάθεσης καθηκόντων ληξιάρχου στη Δημοτική Ενότητα 
Ομηρούπολης.

10) Την αριθ. 4/ 06-02-2015 (ΦΕΚ 24/Α΄) πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου.

11) Τις διατάξεις του άρθρου 56 κεφ. Γ΄ του ν. 4257/2014 
(ΦΕΚ 93/Α/14-04-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιό-
τητας Υπουργείου Εσωτερικών» και του άρθρου 28 παρ. 
1 του ν. 4325/15 (ΦΕΚ 47/Α/11-05-15), αποφασίζουμε:

Αποδεχόμαστε την αριθ. 9236/22-03-2017 αίτηση παραί-
τησης του Γεωργίου Ρε του Βασιλείου από τα καθήκοντα 
του ληξιάρχου της Δημοτικής Ενότητας Ομηρούπολης.

Αναθέτουμε καθήκοντα Ληξιάρχου της Δημοτικής Ενό-
τητας Ομηρούπολης στην υπάλληλο του Δήμου Χίου 
Κατσαρού Βασιλεία του Μάμμα, κατηγορίας ΔΕ του κλά-
δου ΔΕ1 Διοικητικού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Χίος, 18 Μαΐου 2017

 Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
Ι

      Αριθμ. αποφ. 461 (7)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλή-

λων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορι-

σμένου Χρόνου για το β' εξάμηνο του έτους 2017. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

  Λαμβάνοντας υπ' όψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 3463/2006 «Κώδι-

κας Δήμων και Κοινοτήτων» και 58 του ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης καιτης Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης- Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» σχετικά με 
τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.

2. Το γεγονός ότι στον Δήμο Αλίμου υπηρετούν υπάλ-
ληλοι με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
Χρόνου που αμείβονται με τον ν. 4354/2015 άρθρο 20.

3. Το γεγονός ότι δημοσιεύτηκε στο (ΦΕΚ 916/2015 τ.Β') 
η υπ' αρ. 32880/17997 απόφαση Γενικού Γραμματέα Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθ. 
379/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Αλίμου 
περί συμπλήρωσης της υπ' αρ. 112/2012 απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου Αλίμου, με την οποία καθιερώνε-
ται η λειτουργία όλων των υπηρεσιών / ατόμων κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες -αργίες που αναφέρονται 
στην τελευταία απόφαση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 
και των συνεργείων Ηλεκτρολόγων και Μικροέργων της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλίμου.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/15 (ΦΕΚ 
176/ 16.12.2015 τ.Β').

5. Το γεγονός ότι στο Δήμο Αλίμου απασχολούνται με 
αντικείμενο την καθαριότητα Εξήντα επτά (67) υπάλλη-
λοι με σύμβαση ΙΔΟΧ, των οποίων οι συμβάσεις παρα-
τείνονται βάσει του άρθρου 16 του ν. 4429/2016 μέχρι 
31.12.2017.

6. Εκκρεμεί η πρόσληψη τεσσάρων (4) υπαλλήλων 
Αίτημα της Διεύθυνσης ΚΕΠ.

7. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου, αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε υπερωριακή εργασία για το προσωπικό 

με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου του Δήμου Αλίμου 
για το β ' εξάμηνο έτους 2017 για την αντιμετώπιση εξαι-
ρετικών έκτακτων και επειγουσών αναγκών και πέραν 
του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας ως εξής:

Για το προσωπικό που αμείβεται από τον Κ.Α. 
20.6042.0001 και μέχρι συνολικής πίστωσης εξήντα δύο 
χιλιάδων Ευρώ (62.000,00).
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ΚΛΑΔΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ.
ΥΠΗΡ.

ΑΡ.
ΠΡΟΤΕΙΝ

ΩΡΕΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΜΕΧΡΙ 22.00 μ.μ 
ΕΚΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 
ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ

ΑΡ.
ΠΡΟΤΕΙΝ

ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧ.
4-6 π.μ. ΠΡΟΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 
ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΑΡ.
ΠPOTΕΙΝ.

ΚΥΡΙΑΚΕΣ
ΚΑΙ
ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ 
ΗΜΕΡΕΣ 
(ΩΡΕΣ)

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

51 51 2550 51 2040 51 2040

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡ/
ΡΟΥ

12 12 600 12 480 12 480

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 
(Γ κ Ε’)

4 4 200 4 160 4 160

ΣΥΝΟΛΟ 67 67 3350 67 2680 67 2680
Για το προσωπικό που αμείβεται από τον Κ.Α 10.6042.001 και μέχρι συνολικής πίστωσης πέντε χιλιάδων ευρώ 

(5.000,00).

ΚΛΑΔΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΥΠΗΡΕΤ. ΑΡ. ΠΡΟΤΕΙΝ. ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΜΕΧΡΙ 22.00 μ.μ. ΕΚΤΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ

ΔΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 4 4 480
ΣΥΝΟΛΟ 4 4 480

Η απόφαση θα αναρτηθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου και θα ισχύει από την δημοσίευση στο ΦΕΚ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Άλιμος, 10 Μαΐου 2017

Ο Δήμαρχος 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ

I

      Αριθμ. 349 (8)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλή-

λων του Ειδικού Ταμείου Οργανώσεως Συναυ-

λιών (Ε.Τ.Ο.Σ.) - Ν.Π.Ι.Δ.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ΤΗΣ Κ.Ο.Α.

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Δια-

χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων».

2. Το ν. 2557/1997, άρθρο 5 «Σύσταση του Ειδικού Τα-
μείου Οργανώσεως Συναυλιών της Κρατικής Ορχήστρας 
Αθηνών (Ν.Π.Ι.Δ.)».

3. Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/10627 (ΦΕΚ 258/τ.Β΄/ 
18.03.1998) απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού «Ρύθ-
μιση θεμάτων προσωρινής λειτουργίας και διαχείρισης 
των Ειδικών Ταμείων Οργάνωσης Συναυλιών (Ε.Τ.Ο.Σ.) 
της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (Κ.Ο.Α.) και Κρατικής 
Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (Κ.Ο.Θ.).

4. Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ//ΤΥΕΦΤΠ/ 
135994/13035/11619/737/22.4.2016 (ΦΕΚ 228/τ.ΥΟΔΔ/ 
05.05.2016) απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και 
Αθλητισμού περί διορισμού μελών Δ.Σ. του Ε.Τ.Ο.Σ. της 
Κ.Ο.Α.

5. Την υπ' αριθμ. 725/05.09.2013 απόφαση του Ανα-
πληρωτή Διοικ. Διευθυντή της Κ.Ο.Α.

6. Την από 25/01/2017 (πράξη 1/2017) σχετική απόφα-
ση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Τ.Ο.Σ της Κ.Ο.Α περί 
αναγκαιότητας καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης.

7. Τις υπηρεσιακές ανάγκες και
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-

φασης προκαλείται δαπάνη ύψους 3.000,00€, η οποία έχει 
προβλεφθεί και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπο-
λογισμού του Ε.Τ.Ο.Σ. της Κ.Ο.Α. έτους 2017, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή, 
μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο το εξάμηνο, 
για ένα (1) διοικητικό υπάλληλο με σύμβαση Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευ-
σης (Π.Ε.) και ένα (1) διοικητικό υπάλληλο με σύμβαση 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) του Ειδικού Ταμείου Οργανώσεως Συ-
ναυλιών (Ε.Τ.Ο.Σ.) της Κ.Ο.Α. προκειμένου να αντιμετωπι-
σθούν οι επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες του Ε.Τ.Ο.Σ.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τή δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως τις 31/12/2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Μαΐου 2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥΦΕΞΗΣ  
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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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