
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγ-
γελματικής Κατάρτισης με διακριτικό τίτλο «ΕΥ-
ΡΩΙΔΕΑ», ως προς την επωνυμία του φορέα.

2  Ανάκληση Άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελ-
ματικής Κατάρτισης με διακριτικό τίτλο «ΔΡΑΣΗ 
Μ.Ε.Π.Ε. Ι.Ι.Ε.Κ.».

3 Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγ-
γελματικής Κατάρτισης με διακριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. 
ΔΥΝΑΜΙΚΗ», ως προς την επωνυμία του φορέα.

4 Επιβολή προστίμου στον MARTINOV (όνομα) 
HRISTO του RASHKOV.

5 Καθορισμός της αποζημίωσης των εξεταστών 
υποψηφίων οδηγών.

6 Αύξηση ωραρίου υπαλλήλου του Δήμου Βέλου- 
Βόχας.

7 Μερική ανάκληση των αριθ. οικ. 183947/ 
22-09-2014 (ΦΕΚ 599/ τΥΟΔΔ/30-09-14) και αριθ. 
οικ. 234321/27-11-2014 (ΦΕΚ 3203/τ.Β΄/28-11-2014- 
Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 3495/τ.Β΄/29-12-2014) 
αποφάσεων της Περιφερειάρχη Αττικής.

8 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλου 
που τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του 
Δ.Σ.-Καθιέρωση εργασίας προς συμπλήρωση της 
εβδομαδιαίας υποχρεωτικής για το έτος 2017 του 
Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων σύμφωνα με την 
56/2-11-2016 απόφαση του Δ.Σ.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 202400/Κ1 (1)
  Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου 

Επαγγελματικής Κατάρτισης με διακριτικό τίτλο 

«ΕΥΡΩΙΔΕΑ», ως προς την επωνυμία του φορέα.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α΄/21-09-2010) 

«Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις», 
ιδίως τα άρθρα 2, 6, 12, όπως τροποποιήθηκαν ή αντι-
καταστάθηκαν και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄/12-11-2012) 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής 
του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη-
μοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», άρθρο πρώτο, 
παράγραφος Θ, υποπαράγραφοι Θ3, Θ4, Θ5, Θ6, Θ10, Θ15, 
Θ17, Θ18 και Θ19, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄/17-9-2013) 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις» άρθρα 17 έως 27, 31, 38, 44, 47, όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε, άρθρο 30 του Ν. 4111/ 
2013 (ΦΕΚ 18/Α΄/25-01-2013).

5. Τη με αρ. 151678/ΙΑ/2012 (ΦΕΚ 3324/Β΄/12-12-2012) 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών 
για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιρο-
ποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρί-
ου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, Ιδιωτικού Ινστιτούτου 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ), Κέντρου Δια Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προ-
σώπων και ΝΠΔΔ.».

6. Τις διατάξεις του Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ. 268/Α΄/ 10.12.2013) 
άρθρο 6, παράγραφος 3, «Θέματα Ιδιωτικής εκπαίδευσης».

7. Τη με αρ. 10131/ΙΑ/2012 (ΦΕΚ 3057/Β΄/18-11-2012) 
απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας της υποβολής των 
προγραμμάτων σπουδών ιδιωτικού σχολείου Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγί-
ου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και 
Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο».

8. Τη με αρ. 34566/ΙΑ/2013 (ΦΕΚ 756/Β΄/3-4-2013) από-
φαση «Τροποποίηση της αριθμ. 10135/2012 υπουργικής 
απόφασης «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρημα-
τικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης κατά την παράγραφο θ του Πρώτου Άρθρου 
του Ν. 4093/2012».

9. Τις διατάξεις του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/Α'/10-01-2014) 
«Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστά-
σεων - Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις» άρθρο 
11 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Παιδείας και Θρησκευμάτων», παρ. 1 «Θέματα Φορέων 
Εκπαίδευσης», περίπτωση 3.

10. Το Π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181/Α΄/29-08-20124) «Οργα-
νισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»

11. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22-9-2015) περί Ανα-
σύστασης Υπουργείων.

12. Τη με αρ. 178761/Γ2/2015 (ΦΕΚ 803/ΥΟΔΔ/10-11-2015) 
απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μά-
θησης και Νέας Γενιάς, του Υπουργείου Πολιτισμού, Παι-
δείας και Θρησκευμάτων».

13. Την υπ' αρ. 131398/Κ1/21-08-2015, (ΦΕΚ 1912/Β΄/ 
08-09-2015) άδεια ιδιωτικού Ι.Ε.Κ με τον διακριτικό τίτλο 
«Ι.Ι.Ε.Κ. ΕΥΡΩΙΔΕΑ».

14. Την με αρ. 141178/Κ1/10-09-2015 έγγραφη δήλω-
ση του νομικού προσώπου με την επωνυμία «ΕΥΡΩΙΔΕΑ- 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ» με τα συνημμένα σε αυτή 
δικαιολογητικά σχετικά με την αλλαγή της επωνυμίας.

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ' αριθ. 131398/Κ1/21-08-2015, 
(ΦΕΚ 1912/Β'/08-09-2015) άδειας Ιδιωτικού Ινστιτού-
του Επαγγελματικής Κατάρτισης με το διακριτικό τίτλο 
«Ι.Ι.Ε.Κ. ΕΥΡΩΙΔΕΑ» που εκδόθηκε στην εταιρεία με την 
επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΥ-
ΡΩΙΔΕΑ» με έδρα την Καρδίτσα. 

Η τροποποίηση αδείας συνίσταται στην αλλαγή επω-
νυμίας του νομικού προσώπου από «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛ-
ΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΥΡΩΙΔΕΑ» σε «ΕΥΡΩΙΔΕΑ- ΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 28 Νοεμβρίου 2016 

Ο Γενικός Γραμματέας 
Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ι

    Αριθμ. 202418/Κ1 (2)
 Ανάκληση Άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγ-
γελματικής Κατάρτισης με διακριτικό τίτλο «ΔΡΑ-
ΣΗ Μ.Ε.Π.Ε. Ι.Ι.Ε.Κ.».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α΄/21-09-

2010) «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές δια-
τάξεις», ιδίως τα άρθρα 2, 6,12, όπως τροποποιήθηκαν 
ή αντικαταστάθηκαν και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄/12-11-2012) 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής 
του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη-
μοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», άρθρο πρώτο, 
παράγραφος Θ, υποπαράγραφοι Θ3, Θ4, Θ5, Θ6, Θ10, Θ15, 
Θ17, Θ18 και Θ19, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄/17-9-2013) 

«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις» άρθρα 17 έως 27, 31, 38, 44, 47, όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/Α΄/10-01-2014) 
«Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων 
-Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις» άρθρο 11 «Ρυθ-
μίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων», παρ. 1 «Θέματα Φορέων Εκπαίδευ-
σης», περίπτωση 3.

5. Το Π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181/Α΄/29-08-20124) «Οργα-
νισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»

6. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22-9-2015) περί Ανα-
σύστασης Υπουργείων.

7. Τη με αρ. 178761/Γ2/2015 (ΦΕΚ 803/ΥΟΔΔ/10-11-2015) 
απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μά-
θησης και Νέας Γενιάς, του Υπουργείου Πολιτισμού, Παι-
δείας και Θρησκευμάτων».

8. Την υπ' αρ. 212787/Κ1/30-12-2014 (ΦΕΚ 3685/Β΄/ 
31-12-2016) άδεια ιδιωτικού Ι.Ε.Κ με τον διακριτικό τίτλο 
«ΔΡΑΣΗ Μ.Ε.Π.Ε. Ι.Ι.Ε.Κ.».

9. Τη με αρ. 194007/Κ1/15-11-2016 αίτηση του νομικού 
προσώπου με την επωνυμία «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΤΗΡΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ» περί ανάκλησης αδείας U.E.Κ.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Την ανάκληση, της υπ' αρ. 212787/Κ1/30-12-2014 
(ΦΕΚ 3685/Β΄/31-12-2016) άδειας Ιδιωτικού Ινστιτού-
του Επαγγελματικής Κατάρτισης με το διακριτικό τίτλο 
«ΔΡΑΣΗ Μ.Ε.Π.Ε. Ι.Ι.Ε.Κ.», ύστερα από την 194007/Κ1/
15-11-2016 αίτηση του νομικού προσώπου με την επω-
νυμία «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟ-
ΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 28 Νοεμβρίου 2016 

Ο Γενικός Γραμματέας 
Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ι

    Αριθμ. 202407/Κ1 (3)
Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου 
Επαγγελματικής Κατάρτισης με διακριτικό τίτ-
λο «Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΥΝΑΜΙΚΗ», ως προς την επωνυμία 
του φορέα.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α΄/21-09-2010) 
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«Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις», 
ιδίως τα άρθρα 2, 6, 12, όπως τροποποιήθηκαν ή αντι-
καταστάθηκαν και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄/12-11-2012) 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής 
του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη-
μοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», άρθρο πρώτο, 
παράγραφος Θ, υποπαράγραφοι Θ3, Θ4, Θ5, Θ6, Θ10, Θ15, 
Θ17, Θ18 και Θ19, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄/17-9-2013) 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις» άρθρα 17 έως 27, 31, 38, 44, 47, όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε, άρθρο 30 του Ν. 4111/ 
2013 (ΦΕΚ 18/Α΄/25-01-2013).

5. Τη με αρ. 151678/ΙΑ/2012 (ΦΕΚ 3324/Β΄/12-12-2012) 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών 
για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιρο-
ποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρί-
ου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, Ιδιωτικού Ινστιτούτου 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ), Κέντρου Δια Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προ-
σώπων και ΝΠΔΔ.».

6. Τις διατάξεις του Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ. 268/Α'/ 10.12.2013) 
άρθρο 6, παράγραφος 3, «Θέματα Ιδιωτικής εκπαίδευσης».

7. Τη με αρ. 10131/ΙΑ/2012 (ΦΕΚ 3057/Β΄/18-11-2012) 
απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας της υποβολής των 
προγραμμάτων σπουδών ιδιωτικού σχολείου Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγί-
ου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και 
Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο».

8. Τη με αρ. 34566/ΙΑ/2013 (ΦΕΚ 756/Β΄/3-4-2013) από-
φαση «Τροποποίηση της αριθμ. 10135/2012 υπουργικής 
απόφασης «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρημα-
τικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης κατά την παράγραφο Θ του Πρώτου Άρθρου 
του Ν. 4093/2012».

9. Τις διατάξεις του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/Α΄/10-01-
2014) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου πα-
ραστάσεων - Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις» 
άρθρο 11 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», παρ. 1 «Θέματα Φο-
ρέων Εκπαίδευσης», περίπτωση 3.

10. Το Π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181/Α΄/29-08-20124) «Οργα-
νισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»

11. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22-9-2015) περί Ανα-
σύστασης Υπουργείων.

12. Τη με αρ. 178761/Γ2/2015 (ΦΕΚ 803/ΥΟΔΔ/10-11-2015) 
απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μά-
θησης και Νέας Γενιάς, του Υπουργείου Πολιτισμού, Παι-
δείας και Θρησκευμάτων».

13. Την υπ' αρ. 114680/Κ1/13-07-2016, (ΦΕΚ 2408/Β΄/ 
4-8-2016) άδεια ιδιωτικού Ι.Ε.Κ με τον διακριτικό τίτλο 
«Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΥΝΑΜΙΚΗ».

14. Την με αρ. 5043/20-7-2016 έγγραφη δήλωση του 
νομικού προσώπου με την επωνυμία «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙ-

ΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» με τα συνημμένα σε αυτή δι-
καιολογητικά σχετικά με την αλλαγή της επωνυμίας του

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ' αριθ. 114680/Κ1/13-07-2016, 
(ΦΕΚ 2408/Β΄/4-8-2016) άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου 
Επαγγελματικής Κατάρτισης με το διακριτικό τίτλο 
«Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΥΝΑΜΙΚΗ» που εκδόθηκε στην εταιρεία με την 
επωνυμία «ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ» με έδρα τη ΛΑΡΙΣΑ.

Η τροποποίηση Της αδείας συνίσταται στην αλλαγή 
επωνυμίας του νομικού προσώπου από «ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙ-
ΚΗ» σε «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 28 Νοεμβρίου 2016 

Ο Γενικός Γραμματέας 
Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ι

(4)
    Επιβολή προστίμου στον MARTINOV (όνομα) 

HRISTO του RASHKOV. 

 Με την αριθ. 16GRYK19020000165-0 Καταλογιστική 
Πράξη της Προϊσταμένης του Τελωνείου Ηρακλείου, ο 
(επών.) MARTINOV (όνομα) HRISTO του RASHKOV, με αριθ. 
διαβατηρίου Βουλγαρικών Αρχών 7512020529 , αγνώ-
στου διαμονής, ο οποίος κατελήφθη να οδηγεί αυτοκίνη-
το μάρκας FIAT DUCATO με αρ. κυκλοφορίας Βουλγαρίας 
Τ9196ΑΤ και αριθμό πλαισίου ZFA23000005238312, ενώ 
ήταν πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ελλάδα, κρίθηκε 
υπαίτιος τέλεσης απλής τελωνειακής παράβασης, των 
συνδυασμένων διατάξεων των άρθρων 128,129,130,142 
του Ν.2960/01 «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα».

Επιβλήθηκε σε βάρος του ανωτέρω υπαιτίου , το προ-
βλεπόμενο πρόστιμο του άρθρου 137 Α παρ.1 περ. α΄ 
Ν. 2960/2001 ύψους οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ, πλέον τε-
λών χαρτοσήμου (8.000 Χ 2,4 % = 192 ευρώ), συνολικά δη-
λαδή οκτώ χιλιάδων και εκατόν ενενήντα δύο (8.192) ευρώ.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Η Προϊσταμένη του Τελωνείου 

ΑΝΝΑ ΗΛΙΑΔΟΥ

Ι

    Αριθμ. 75186/10428 (5)
Καθορισμός της αποζημίωσης των εξεταστών 

υποψηφίων οδηγών.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 4270/28-6-2014 (Α΄143) «Αρχές δημοσιονο-
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μικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε 
και ισχύει.

β) Της παρ. 4 του άρθρου 16 του Ν. 2592/1998 (Α΄57) 
«Αναπροσαρμογή συντάξεων πολιτικών συνταξιούχων 
κ.λπ.», όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 17 του άρθρου 
10 του Ν. 2898/2001 (Α΄71) και την παρ. 9 του άρθρου 
έντεκα του Ν. 3082/2002 (Α΄316).

γ) Του άρθρου 2 του Ν. 4402/29-6-2016 (Α΄121) «Κύ-
ρωση της Συμφωνίας για την Επιτροπή Συντονισμού στο 
πλαίσιο της Συνόδου των Υπουργών Άμυνας της Νοτιοα-
νατολικής Ευρώπης (SEDM) και άλλες διατάξεις».

δ) Του Π.δ. 123 (Α΄208) «Ανασύσταση και μετονομασία ...».
ε) Του Π.δ. 109/29-8-2014 (Α΄176) «Οργανισμός του 

Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
στ) Την παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 3554/2007 (Α΄40).
ζ) Του άρθρου 40 του Ν. 849/1978 (Α΄232) «Περί πα-

ροχής κινήτρων διά την ενίσχυση της περιφερειακής και 
οικονομικής αναπτύξεως της χώρας» όπως συμπληρώ-
θηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2129/1993 (Α΄57).

η) Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (Α΄116) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Τις διατάξεις του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45) όπως τρο-
ποποιήθηκαν και ισχύουν «Κώδικας Διοικητικής Διαδι-
κασίας και άλλες διατάξεις».

3. Τις αποφάσεις με αριθμούς:
α) 50984/7947/2-12-2013 του Υφυπουργού Υποδο-

μών, Μεταφορών και Δικτύων, με θέμα «Άδειες Οδήγη-
σης, εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίων οδηγών, μο-
τοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων» (Β΄3056).

β) 2/33204/0022/13-5-2013 των Υπουργών Οικονο-
μικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα 
«Καθορισμός της αποζημίωσης των εξεταστών υποψη-
φίων οδηγών, των βοηθών εξεταστών και των Επιθεω-
ρητών Ελεγκτών του Σ.Ε.Ε Υ.Μ.Ε.» (Β΄1226).

4. Την υπ' αριθ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη», (Β΄2168).

5. Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής, προκύπτει δαπάνη σε βάρος του 
προϋπολογισμού του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων (Φορέας 39-110 και ΚΑΕ 0579), ύψους 
3.380.000 € για το έτος 2016 και αναλογικά για τους 5 
μήνες εντός του 2017 που εκτελείται το έργο της εξέτα-
σης υποψηφίων οδηγών εκτός ωραρίου εργασίας των 
δημοσίων υπηρεσιών, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε από 1-7-2016 μηνιαία αποζημίωση 
ύψους 240€ για τους υπαλλήλους που προβλέπονται 
στην παρ. 2 του άρθρου δεύτερου του Ν.4402/2016 (ΦΕΚ 
Α΄/121).

2. Το έργο της πρακτικής εξέτασης, καθώς και ο έλεγ-
χος της εξέτασης υποψηφίων οδηγών πραγματοποιεί-
ται μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας των 
υπηρεσιών και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από 
υπερωριακή απασχόληση.

3. Το οριζόμενο με την παρούσα απόφαση ποσό κα-
ταβάλλεται υπό τον όρο ότι ο αριθμός των συμμετοχών 
κάθε υπαλλήλου, στην πρακτική εξέταση, δεν θα είναι 
μικρότερος των έξι (6) μηνιαίως.

Σε περίπτωση μικρότερου αριθμού συμμετοχών το 
παραπάνω ποσό περιορίζεται αναλόγως.

Οι εξεταστές-υπάλληλοι υποχρεούνται, όταν υπάρ-
χουν υπηρεσιακές ανάγκες, να πραγματοποιούν και 
περισσότερες των έξι (6) συμμετοχών. Για τις πέραν του 
αριθμού των έξι (6) συμμετοχών στο έργο της πρακτικής 
εξέτασης των υποψηφίων οδηγών, δεν καταβάλλεται 
αποζημίωση.

Η υπ’ αριθμ. 2/33204/0022/13-5-2013 κοινή υπουργική 
απόφαση καταργείται (Β΄ 1226).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευ-
σής της στο ΦΕΚ και έως 31-5-2017.

  Παπάγου, 15 Νοεμβρίου 2016

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Υποδομών και Μεταφορών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Ι

    (6)
Αύξηση ωραρίου υπαλλήλου του Δήμου Βέλου- 
Βόχας.

    Με την αριθμ. 143/11-8-2016 (ΑΔΑ:7Ξ8ΦΩ9Π-ΤΑΡ) 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέλου - Βόχας Ν. 
Κορινθίας, που εκδόθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων 
του άρθρου 8 του Ν.4368/2016, αφού υποβλήθηκε στο 
Δήμο η αριθμ. 10573/29-7-2016 αίτηση της υπαλλήλου 
Καψοπούλου Θεοδοσίας του Σωτηρίου και κρίθηκε 
νόμιμη, κατόπιν ελέγχου νομιμότητας, με την αριθμ. 
137837/4-10-2016 απόφαση μας (ΑΔΑ: Ω23ΨΟΡ1Φ-
ΦΘΙ), αυξάνεται το ωράριο εργασίας της υπαλλήλου 
του Δήμου Καψοπούλου Θεοδοσίας του Σωτηρίου, κα-
τηγορίας ΥΕ ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών, που υπηρετεί 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
μερικής απασχόλησης, σε έξι (6) ώρες ημερησίως.

(Σχετική η από 26-7-2016 βεβαίωση της Οικονομικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Βέλου -Βόχας για την ύπαρξη της 
σχετικής πίστωσης).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 213044/25-11-2016).

  Ο Ασκών καθήκοντα
Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. οικ.220096 (7)
Μερική ανάκληση των αριθ. οικ. 183947/ 
22-09-2014 (ΦΕΚ 599/ τΥΟΔΔ/30-09-14) και αριθ. 
οικ. 234321/27-11-2014 (ΦΕΚ 3203/τ.Β΄/28-11-2014- 
Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 3495/τ.Β΄/29-12-2014) 
αποφάσεων της Περιφερειάρχη Αττικής.

  Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 3 περ. θ, 113,114, 
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159 παρ. 1 περ. ιγ., 160,168, 186 και 210 του Ν. 3852/2010 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 
87/τ.Α΄/07-06-2010).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2690/99 περί κύ-
ρωσης του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ΦΕΚ 45/τ.
Α΄/ 09-03-1999).

3. Τις διατάξεις της με αριθ. 44403/20-10-2011 απόφα-
σης του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία εγκρίθη-
κε η τροποποίηση του Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 2494/τ.Β΄/4-11-2011, όπως 
διορθώθηκε και ισχύει ΦΕΚ 2822/τ.Β΄/14-12-2011).

4. Την με αριθ. 919/2014 απόφαση του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών.

5. Την αριθ. οικ. 183947/22-09-14 απόφαση της Περι-
φερειάρχη Αττικής περί Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών 
(ΦΕΚ 599/τΥΟΔΔ/30-09-2014).

6. Την αριθ. οικ. 234321/27-11-2014 (ΦΕΚ 3203/τ.Β΄/ 
28-11-2014- Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 3495/τ.Β΄/29-12-
2014) απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί Με-
ταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της 
Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους 
της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης 
υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊστα-
μένους Διεύθυνσης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Την ανάγκη για εύρυθμη λειτουργία της Διοίκησης 
της Περιφέρειας Αττικής.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκύπτει επιπλέον δαπάνη που θα βαρύνει 
τις πιστώσεις του προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής, 
αποφασίζουμε:

• Ανακαλούμε την αριθ. οικ. 183947/22-09-2014 (ΦΕΚ 
599/τΥΟΔΔ/30-09-14) απόφασή μας, κατά το μέρος που 
αφορά τον ορισμό ως Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερει-
ακής Συμβούλου Θανοπούλου Αικατερίνης του Πάικου, 
με ΑΔΤ ΑΖ 757084.

• Ανακαλούμε την αριθ. οικ. 234321/27-11-2014 (ΦΕΚ 
3203/ τ.Β΄/28-11-2014-Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 3495/ 
τ.Β΄/29-12-2014) απόφασή μας περί «Μεταβίβασης αρ-
μοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ατ-
τικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας 
Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με 
εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους Διεύθυν-
σης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κατά το μέρος 
που αφορά τη μεταβίβαση της άσκησης αρμοδιοτήτων 
στην Αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρειας Αττικής Θα-
νοπούλου Αικατερίνης του Πάικου, όπως αυτές αναφέ-
ρονται στην εν λόγω απόφαση.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αριθ. οικ. 183947/22-09-2014 
(ΦΕΚ 599ΛΥΟΔΔ/30-09-2014) και αριθ. οικ. 234321/ 
27-11-2014 (ΦΕΚ 3203/τ.Β΄/28-11-2014- Διορθ. σφαλμ. 
στο ΦΕΚ 3495/τ.Β΄/29-12-2014) αποφάσεις μας, όπως 
αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

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

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2016
Η Περιφερειάρχης 

ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ 

       Αριθμ. 1959 (8)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλου 

που τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του 

Δ.Σ. - Καθιέρωση εργασίας προς συμπλήρωση 

της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής για το έτος 2017 

του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων σύμφωνα με 

την 56/2-11-2016 απόφαση του Δ.Σ..

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του Ν.3852/2010.
Τις διατάξεις των παρ.2 και 3 των άρθρων 48 και 49 

του Ν.3584/2007.
Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4354/2015.
Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του Ν. 2503/1997.
Την υπ' αριθ. οικ.2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 Εγκύκλιο του 

Υπουργείου Οικονομικών.
Την 52/2016 απόφαση του Δ. Σ. για καθιέρωση ωρών 

λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαι-
ρέσιμες ημέρες υπηρεσιών του Δημοτικού Γηροκομείου 
Χανίων (άρθρο 36 παρ.3 Ν.3584/2007).

Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων μονίμων, 
συμβασιούχων αορίστου και ορισμένου χρόνου στο Δη-
μοτικό Γηροκομείο Χανίων.

Τις ανάγκες που δημιουργούνται κατά το έτος 2017 
που για την αντιμετώπιση τους επιβάλλεται η απασχό-
ληση ενός (1) Διοικητικού Υπαλλήλου για την τήρηση 
των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. πέραν από 
το κανονικό - υποχρεωτικό ωράριο εργασίας του .

9. Τις ανάγκες που δημιουργούνται κατά το έτος 2017 
από το γεγονός ότι το Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων λει-
τουργεί (βάση της απόφασης που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 980/8-4-2016) όλες τις μέρες του μήνα σε εικοσιτε-
τράωρη βάση γεγονός που για την αντιμετώπιση του επι-
βάλλεται η απασχόληση λοιπού βοηθητικού προσωπι-
κού προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής 
εργασίας για τις ανάγκες περιποίησης των ηλικιωμένων.

10. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την υπερω-
ριακή απασχόληση για την τήρηση των πρακτικών των 
συνεδριάσεων του Δ.Σ. θα ανέλθει στο ποσό των 400 
ευρώ και θα αντιμετωπισθεί από την πίστωση του Κ.Α. 
10-6012.002 «Αποζημίωση υπαλλήλου για πρακτικά 
συμβουλίων».

11. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει για τη λειτουργία 
του Δημοτικού Γηροκομείου όλες τις μέρες του μήνα 
σε εικοσιτετράωρη βάση προς συμπλήρωση της εβδο-
μαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας για τους Μόνιμους 
Υπαλλήλους θα ανέλθει στο ποσό των 29.000 ευρώ, θα 
αντιμετωπισθεί από την πίστωση του Κ.Α.10-6012.001 
«Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 
ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοι-
βές», για τους Υπαλλήλους με σύμβαση Αορίστου χρό-
νου θα ανέλθει στο ποσό των 13.000 ευρώ, θα αντιμετω-
πιστεί από την πίστωση του Κ.Α. 10-6022 «Αποζημίωση 
υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές προς συ-
μπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας» 
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και για τους υπαλλήλους με σύμβαση ορισμένου χρόνου 
θα ανέλθει στο ποσό των 18.000 ευρώ, θα αντιμετωπι-
στεί από την πίστωση του Κ.Α.10-6042 «Αποζημίωση 
υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές προς συ-
μπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας»

Το γεγονός ότι όλες οι ανωτέρω αναφερόμενες πιστώ-
σεις θα βαρύνουν τους αντίστοιχους ΚΑ του Προϋπολο-
γισμού του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων οικονομικού 
έτους 2017, αποφασίζει:

Α. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση ενός (1) 
Διοικητικού υπαλλήλου του Δημοτικού Γηροκομείου 
Χανίων ο οποίος , κατά το χρονικό διάστημα του έτους 
2017, θα τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. 
του ιδρύματος πέραν από το κανονικό - υποχρεωτικό 
ωράριο εργασίας του για 10 ώρες κατ' ανώτατο όριο μη-
νιαίως, με την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση 
και θα βαρύνει τον Κ.Α. 10-6012.002.

Β. Εγκρίνουμε την απασχόληση , κατά το χρονικό διά-
στημα του έτους 2017 προς συμπλήρωση της εβδομα-
διαίας υποχρεωτικής για την εξυπηρέτηση των αναγκών 
λειτουργίας του ιδρύματος σε 24ωρη βάση για το βοη-
θητικό προσωπικό ως ακολούθως :

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΩΡΕΣ ΓΙΑ 
ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ 
ΚΑΙ ΑΡΓΙΩΝ

34 9.300 17.000

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Χανιά, 23 Νοεμβρίου 2016
Ο Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ  
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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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