
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτη-
τών Τ.Ε.Ι. στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

2 Σύσταση - συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλί-
ου του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών (Ι.Γ.Ε.)- 
Ν.Π.Δ.Δ.

3 Τροποποίηση του Παραρτήματος Χ του άρθρου 
26 του Π.δ. 365/2002 (Α΄307), όπως ισχύει, για την 
εφαρμογή της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/
715 της Επιτροπής (ΕΕ L 125, 13-5-2016, σ. 16).

4 Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας καθώς και λει-
τουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες σε 
24ωρη βάση του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών 
Θυμάτων Βίας στο Δήμο Λαμιέων.

5 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματι-
νής,) για έναν (1) υπάλληλο του τμήματος Συλλο-
γικών Οργάνων, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονί-
ας για το Β’ εξάμηνο 2016.

6 Τροποποίηση απόφασης υπαγωγής στις διατά-
ξεις του Ν. 3299/2004 επενδυτικού σχεδίου της 
επιχείρησης «ΠΑΝΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝΟ-
ΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» υπό σύσταση, στην κατηγορία 
των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων όπως ισχύει, 
για την ενίσχυση της με το κίνητρο της επιχορή-
γησης.

7 Απόρριψη αίτησης για χορήγηση A.M.Ε.

8 Ανάκληση της αριθμ. Δ.Α./Φ.16.124/5541/
18-12-2015 απόφασης Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Φθιώτιδας

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 21/95360 (1)
  Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτη-

τών Τ.Ε.Ι. στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

  ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τα εδάφια β, γ, δ της παρ. 1α του άρθρου 12 του 

Ν. 1351/1983 (ΦΕΚ Α’ 56) «Εισαγωγή σπουδαστών στην 
Τριτοβάθμια Εκπ/ση και άλλες διατάξεις», όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

2. Την παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 2327/1995 
(ΦΕΚ Α’ 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμά-
των έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τα άρθρα 20, 24, 66 και 77 του Ν. 4270/2014 
(ΦΕΚ 143 Α’) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και επο-
πτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

4. Την παρ. 10 του άρ. 15 του Ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48 
Α’) «Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις».

5. Το στοιχείο β της παρ. 1 του άρθρου 36 του 
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α’) «Δομή, λειτουργία, διασφά-
λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».

6. Το άρθρο 40 του Ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232 Α’), όπως συ-
μπληρώθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2029/1993 (ΦΕΚ 57 Α’).

7. Την παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.δ. 174/1985 
(ΦΕΚ 59 Α’) «Άσκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών 
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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8. Το Π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181 Α’) «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει.

9. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α’) «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού και Τουρισμού».

10. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α’) «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

11. Το άρθρο 90 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α’) «Κώδι-
κας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».

12. Το Π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α’) «Ανάληψη υποχρε-
ώσεων από τους Διατάκτες», όπως ισχύει.

13. Την αριθμ. Υ 29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’ 2168).

14. Τη με αριθμ. Υ27/ 8-10-2015 (ΦΕΚ 2168 Β’) απόφα-
ση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην 
Αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων, Αθανασία Αναγνωστοπούλου», όπως ισχύει.

15. Τη με αριθμ. Ε5/1258/86 (ΦΕΚ 133 Β’) κοινή υπουρ-
γική απόφαση «Ορισμός αποζημίωσης ασκουμένων στο 
επάγγελμα σπουδαστών της τριτοβάθμιας τεχνικής και 
επαγγελματικής εκπαίδευσης» Κ.Υ.Α., όπως τροποποιή-
θηκε με τις με αρ. 2040776/4589/0022/94 (ΦΕΚ 502 Β’) 
και 2025805/2917/0022/93 (ΦΕΚ 307 Β’) κοινές υπουρ-
γικές αποφάσεις.

16. Τη με αριθμ. Ε5/1303/03-03-1986 (ΦΕΚ 168 Β’) κοι-
νή υπουργική απόφαση «Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. 
κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης».

17. Τη με αριθμ. Α42/5/2008 εγκύκλιο του ΙΚΑ «Νέα 
όρια ημερησίων μισθών και νέα τεκμαρτά ημερομίσθια 
των ασφαλιστικών κλάσεων».

18. Τη με αριθμ. 492/22-01-2016 απόφαση της Συγκλή-
του του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνών, η οποία 
διαβιβάσθηκε με το με αρ. πρωτ. 1872/15-03-2016 έγ-
γραφο του προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
θρησκευμάτων.

19. Την με αριθμ. 19/02-03-2016 απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνών, 
για τη δέσμευση της οικονομικής πίστωσης.

20. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Γεωπονικού 
Πανεπιστήμιου Αθηνών, ύψους 558,57 ευρώ για το οικο-
νομικό έτος 2016 και 2.234,28 ευρώ περίπου για καθένα 
από τα επόμενα οικονομικά έτη.

21. Τη με αριθμό πρωτ. 2317/30-3-2016 βεβαίωση της 
Διεύθυνσης Οικονομικού του Γεωπονικού Πανεπιστήμι-
ου Αθηνών, για τη δέσμευση της οικονομικής πίστωσης.

22. Τη με αριθμό πρωτ. 65585/19-4-2016/Β2 εισήγηση 
της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε μία (01) θέση πρακτικής άσκησης φοι-
τητή Τ.Ε.Ι του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας, ανά εξάμη-
νο, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η πρακτική 
άσκηση του φοιτητή Τ.Ε.Ι. για το ανωτέρω Πανεπιστή-
μιο, πραγματοποιείται για ένα εξάμηνο, αρχίζοντας από 
01-10-2016.

Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές του 
ασκούμενου φοιτητή Τ.Ε.Ι. βαρύνουν τον προϋπολογι-
σμό του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνών. Από τις δι-
ατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους 
558,57 ευρώ για το έτος 2016, η οποία θα καλυφθεί από 
τους Κ.Α.Ε. 02.000.0429β και 02.000.0551 σε βάρος του 
προϋπολογισμού του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθη-
νών, ως εξής:

558,57 ΕΥΡΩ (01 θέση Χ 186,19 ΕΥΡΩ Χ 03 μήνες) για 
το έτος 2016, και

2.234,28 ΕΥΡΩ (01 θέση Χ 186,19 ΕΥΡΩ Χ 12 μήνες), 
για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη.

Για τη δαπάνη του οικονομικού έτους 2016 έχει δε-
σμευτεί η αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό του 
Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνών και για καθένα από 
τα επόμενα πέντε οικονομικά έτη προκαλείται ετήσια 
δαπάνη ύψους 2.234,28 ευρώ, η οποία θα δεσμεύεται 
στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 10 Ιουνίου 2016

Οι Αναπληρωτές Υπουργοί

Παιδείας, Έρευνας Οικονομικών
και Θρησκευμάτων
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. 5167/69667 (2)
Σύσταση - συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβου-

λίου του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών 

(Ι.Γ.Ε.)- Ν.Π.Δ.Δ.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
α) Των παρ. 2 και 3 του άρθρου 30 (Μεταβατικές δι-

ατάξεις) του Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α΄ 33), όπως η παρ. 3 
τροποποιήθηκε με τις παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 72 
Ν.4370/2016 (ΦΕΚ Α 37) και αντικαταστάθηκε με το άρ-
θρο 171 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α 94).

β) Των άρθρων 159, 161 και 162 του κώδικα Κατάστα-
σης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α 26), όπως ισχύουν.

γ) Της παραγράφου 4 της περίπτωσης Β του άρθρου 
40 του Ν. 1884/1990 (ΦΕΚ Α 81).

δ) 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 (ΦΕΚ Α 98).

2. Τις οργανικές διατάξεις του Νομικού Προσώπου 
Δημοσίου Δικαίου Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών 
(Π.δ. 590/1988, ΦΕΚ Α 286).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογι-
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σμού του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών -Ν.Π.Δ.Δ. 
και του Κρατικού Προϋπολογισμού γιατί, βάσει της 
παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α 176) τα 
Υπηρεσιακά Συμβούλια λειτουργούν εντός κανονικού 
ωραρίου εργασίας των οικείων υπηρεσιών ή σε χρόνο 
που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και δεν 
καταβάλλεται καμιά πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση 
στα μέλη τους, αποφασίζουμε:

Συστήνουμε - συγκροτούμε στο Ινστιτούτο Γεωπονι-
κών Επιστημών (Ι.Γ.Ε.)- Ν.Π.Δ.Δ., πενταμελές Υπηρεσιακό 
Συμβούλιο αρμόδιο για όλο το προσωπικό του Ινστιτού-
του, που αποτελείται από:

α. Τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους και τους αναπλη-
ρωτές αυτών , που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου 
Διεύθυνσης, έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης 
καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, υπάγονται 
στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και 
υπηρετούν στο Νομό Αττικής. Αν δεν υπάρχουν ή δεν 
επαρκούν υπάλληλοι της οικείας υπηρεσίας με τις προ-
αναφερόμενες προϋποθέσεις, για να ορισθούν μέλη 
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ορίζονται υπάλληλοι 
από άλλη δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο δημο-
σίου δικαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές. Αν ο 
αριθμός των υπηρετούντων στην έδρα του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου δεν επαρκεί για τη συγκρότησή του, ορί-
ζονται υπάλληλοι που υπηρετούν εκτός της έδρας του 
Νομού αυτού, που πληρούν τις προϋποθέσεις.

β. Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων και 
τους αναπληρωτές αυτών, οι οποίοι έχουν αναδειχθεί 
από τις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη αιρετών 
εκπροσώπων. 

2. Τα υπό στοιχεία α μέλη του Υπηρεσιακού Συμβου-
λίου ορίζονται με απόφαση του οικείου Διοικητικού 
Συμβουλίου.

3. Εισηγητής στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, χωρίς δι-
καίωμα ψήφου, ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών, ο 
προϊστάμενος της Υπηρεσίας Προσωπικού του Ινστιτού-
του, με τον αναπληρωτή του.

4. Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και 
νόμιμος αναπληρωτής του ορίζεται με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Γεωπονικών 
Επιστημών, υπάλληλος του Ινστιτούτου κατηγορίας Π.Ε. 
ή Τ.Ε. με βαθμό τουλάχιστον Γ’.

5. Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα 
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο-
ρίστου χρόνου, αντί των δύο αιρετών των μόνιμων 
υπαλλήλων μετέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι του 
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου. 

6. Η θητεία των υπό στοιχείο α της παρ. 1 μελών του 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου που συγκροτείται με τις δια-
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 30 του Ν. 4369/2016, όπως 
ισχύει, λήγει με την επιλογή και τοποθέτηση προϊστα-
μένων Διευθύνσεων που επιλέγονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 29 του ιδίου νόμου.

7. Η αριθμ. 281253/15-7-2008 (ΦΕΚ Β 1456) υπουργική 
απόφαση καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Ιουνίου 2016 

Ο Υπουργός

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Ι

Αριθμ. 6098/68703 (3)
    Τροποποίηση του Παραρτήματος Χ του άρθρου 

26 του Π.δ. 365/2002 (Α΄307), όπως ισχύει, για την 

εφαρμογή της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/

715 της Επιτροπής (ΕΕ L 125, 13-5-2016, σ. 16). 

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 15γ παρ. 4 του Π.δ. 365/2002 «Μέτρα 

προστασίας κατά της εισαγωγής από άλλο κράτος μέλος 
ή τρίτη χώρα στη Χώρα ή μέσω αυτής σε άλλο κράτος 
μέλος της Κοινότητας οργανισμών επιβλαβών για τα 
φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους 
στο εσωτερικό της, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 
2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου και των Οδηγιών 92/90/
ΕΟΚ, 93/50/ΕΟΚ, 93/51/ΕΟΚ, 94/3/ΕΟΚ, 2001/32/ΕΚ, 
2001/33/ΕΚ, 2002/28/ΕΚ και 2002/29/ΕΚ της Επιτροπής» 
(Α΄307), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄98).

2. Την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/715 της Επιτρο-
πής, της 11ης Μαΐου 2016, «για τον καθορισμό μέτρων 
σχετικά με ορισμένους καρπούς καταγωγής ορισμένων 
τρίτων χωρών με σκοπό την αποτροπή της εισαγωγής και 
της εξάπλωσης του επιβλαβούς οργανισμού Phyllosticta 
citricarpa (ΜcΑlpine) Van der Aa στην Ένωση» (ΕΕ L 125, 
13-5-2016, σ. 16).

3. Την αριθμ. Υ26/6-10-2015 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη» (Β ΄2144/6-10-2015).

4. Την από 06-6-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Προ-
στασίας Φυτικής Παραγωγής.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Σκοπός

Σκοπός της απόφασης αυτής είναι η τροποποίηση του 
Παραρτήματος Χ του άρθρου 26 του π.δ. 365/2002, όπως 
ισχύει, για την εφαρμογή του άρθρου 11 του Κεφαλαίου ΙΙΙ 
της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/715 της Επιτροπής, 
της 11ης Μαΐου 2016, «για τον καθορισμό μέτρων σχετικά με 
ορισμένους καρπούς καταγωγής ορισμένων τρίτων χωρών 
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με σκοπό την αποτροπή της εισαγωγής και της εξάπλωσης του επιβλαβούς οργανισμού Phyllosticta citricarpa (Μc Αlpine) 
Van der Aa στην Ένωση» (ΕΕ L 125, 13-5-2016, σ. 16).

Άρθρο 2 
Τροποποίηση του Παραρτήματος Χ του άρθρου 26 π.δ. 365/2002 (Α΄307), όπως ισχύει

Μετά την παρ. 1 του Μέρους Γ΄ του Παραρτήματος Χ του άρθρου 26 του π.δ. 365/2002 (Α΄307), όπως ισχύει, 
προστίθεται παράγραφος 1α ως εξής:

«1α. Για την εφαρμογή του άρθρου 11 του Κεφαλαίου ΙΙΙ της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/715 της Επιτροπής, 
της 11ης Μαΐου 2016, «για τον καθορισμό μέτρων σχετικά με ορισμένους καρπούς καταγωγής ορισμένων τρίτων 
χωρών με σκοπό την αποτροπή της εισαγωγής και της εξάπλωσης του επιβλαβούς οργανισμού Phyllosticta citricarpa 
(ΜcΑlpine) Van der Aa στην Ένωση» (ΕΕL 125, 13-5-2016, σ. 16), ορίζονται τα Σημεία Εισόδου και οι υπηρεσίες 
φυτοϋγειονομικού ελέγχου ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΗΜΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟ-
ΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Δημοκρατίας 
& Μαρίας Κιουρί,
188 63 Πειραιάς, Αθήνα

2) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΛΙΜΕΝΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙ-
ΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ταχ. Διεύθυνσης: Ταχ. Θυρ. 436, Τ.Κ. 57001, Θέρμη Θεσ-
σαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Άρθρο 3 
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από την 1η Ιουνίου 2016.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

 Αθήνα, 14 Ιουνίου 2016

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ

Ι

 Αριθμ. 3974/99059 (4)
Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας καθώς και λει-

τουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες σε 

24ωρη βάση του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών 

Θυμάτων Βίας στο Δήμο Λαμιέων.

  Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη-

σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλι-
κράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/2010) και ιδίως των άρθρων 6 και 280.

β) του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστα-
σης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/
τ.A΄/2007) και ιδίως του άρθρου 36.

γ) του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημε-
ρίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 90/
τ.A΄/2006) και ιδίως της περίπτωσης θ της παραγράφου 
2 του άρθρου 5 και της περίπτωσης β της παραγράφου 
2 του άρθρου 7.

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 «Επεί-
γουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερι-
κών» (ΦΕΚ 93/τ.Α’).

ε) Την Πράξη 4 της 06-02-2015 του Υπουργικού Συμ-
βουλίου «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμμα-
τέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας» 
(ΦΕΚ 24/τ.Α’).

στ) Τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 4, εδάφιο γ.γ. 
του Π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 231/
τ.Α΄/27-12-2010).

2. Την αριθμ. 1414/15-04-2016 απόφαση της Περι-
φέρειας Στερεάς Ελλάδας, περί ένταξης της Πράξης με 
τίτλο «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Δήμου Λαμιέων , 
με κωδικό ΟΠΣ 500813 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Στερεά Ελλάδα 2014-2020»

3. Την αριθμ. 169/18-04-2016 απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Λαμιέων με θέμα περί αποδοχής της με 
αριθ. 1414/15-04-2016 Ένταξης της Πράξης «Λειτουργία 
Ξενώνα Φιλοξενίας Δήμου Λαμιέων στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-20120».

4. Την αριθμ. 20298/19-04-2016 απόφαση Δημάρχου 
Λαμιέων, περί παράτασης συμβάσεων εργασίας του προ-
σωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για την υλοποίηση 
της πράξης με τίτλο «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Δή-
μου Λαμιέων».
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5. Το αριθμ.29905/6-06-2016 έγγραφο του Δήμου Λα-
μιέων, με συνημμένη την αριθμ.244/2016 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου σε ορθή επανάληψη (πρακτικό 
8ης /25/05/2016), αναφορικά με την καθιέρωση ωραρί-
ου λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και κατά τις νυχτερινές ώρες, 
κατ’ εξαίρεση της εφαρμογής της πενθήμερης εργασίας 
και λειτουργίας σε 24ωρη βάση του «Ξενώνα Φιλοξενίας 
Γυναικών Θυμάτων Βίας» στο Δήμο Λαμιέων.

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή η δαπάνη που 
θα προκληθεί, θα καλυφθεί από τον Κ.Α. 60.7341.0002, η 
οποία ανέρχεται σε ποσό 536.000,00 € του προϋπολογι-
σμού Δήμου Λαμιέων, για το τρέχον οικονομικό έτος 2016.

Για τα επόμενα έτη θα εγγραφούν οι ανάλογες πιστώ-
σεις, στον προϋπολογισμό του επόμενου οικονομικού 
έτους, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση καθημερινού ωραρίου λει-
τουργίας σε 24ωρη βάση, κατ’ εξαίρεση της πενθήμερης 
εργασίας του Ξενώνα Φιλοξενίας του Δήμου Λαμιέων, 
που λειτουργεί στο πλαίσιο του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 
2014-2020», λόγω της αναγκαιότητας λειτουργίας της 
δομής αυτής σε 24ωρη βάση, καθ’όλη τη διάρκεια του 
χρόνου, όταν φιλοξενεί γυναίκες ωφελούμενες.

Με βάση τα παραπάνω, επιβάλλεται η καθιέρωση απα-
σχόλησης των τριών (3) εργαζομένων ι.δ.ο.χ. ειδικότητας 
ΔΕ Φυλάκων κατ’εξαίρεση της πενθήμερης εργασίας και 
κατά τις Κυριακές ή εξαιρέσιμες ημέρες, όπως επίσης και 
κατά τις νυχτερινές ώρες, έτσι ώστε να καταστεί εφικτή η 
ομαλή λειτουργία του Ξενώνα Φιλοξενίας του ανωτέρω 
Δήμου, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών λειτουργίας, που 
επιβάλλουν οι κανόνες φιλοξενίας των γυναικών-θυμά-
των σωματικής ψυχολογικής, οικονομικής και σεξουα-
λικής βίας καθώς και των παιδιών αυτών.

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

 Λαμία, 16 Ιουνίου 2016 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ

Ι

     Αριθμ. 78362/1544 (5)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευμα-

τινής,) για έναν (1) υπάλληλο του τμήματος Συλ-

λογικών Οργάνων, Περιφέρειας Δυτικής Μακε-

δονίας για το Β’ εξάμηνο 2016.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 282 του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 
(ΦΕΚ 176/τΑ’) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

3. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας και 
την υπάλληλο των Συλλογικών Οργάνων, με σκοπό την 
κάλυψη έκτακτων και επειγουσών αναγκών που προ-
κύπτουν κατά την λειτουργία της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας λόγω έλλειψης προσωπικού, (συνεδριάσεις 
συλλογικών οργάνων, κ.λ.π.).

4. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη, ύψους 
650,00 ευρώ θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 
0511 και φορέα 073 σε βάρος του προϋπολογισμού 
έτους 2016, για την πληρωμή των υπερωριών της ανω-
τέρω υπαλλήλου, αποφασίζουμε:

Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματι-
νής) καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής, για την υπάλληλο 
του τμήματος Συλλογικών Οργάνων της Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας για το Β’ εξάμηνο 2016:

Διεύθυνση Αριθμός 
υπαλλήλων

Ώρες 
απογευματινής 

εργασίας

Διοίκησης, 
Τμήμα Συλλογικών 

Οργάνων
1 120

Οι ώρες απογευματινής εργασίας δεν ξεπερνούν τις 
(20) είκοσι ώρες το μήνα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κοζάνη, 14 Ιουνίου 2016 

Ο Περιφερειάρχης 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ

Ι

(6)
    Τροποποίηση απόφασης υπαγωγής στις δια-

τάξεις του Ν. 3299/2004 επενδυτικού σχεδίου 

της επιχείρησης «ΠΑΝΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟ-

ΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» υπό σύσταση, στην κατη-

γορία των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων όπως 

ισχύει, για την ενίσχυσή της με το κίνητρο της 

επιχορήγησης.

  Με την ΙΕ/60616/Π07/5/00561/Ε/Ν.3299/2004/
02-06-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου 
εγκρίθηκε η τροποποίηση της αρ. πρωτ. ΙΕ/538/Π07/
5/00561/Σ/ Ν.3299/2004/21-06-2011 (ΦΕΚ Β/Αρ. φύλλου 
1651/26-07-2011) απόφασης της Γενικής Γραμματέως 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας 
στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, και ειδικό-
τερα της επιχείρησης «ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΑΘΗΝΑ & ΠΑΝΑΓΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ O.E. (νέα επωνυμία ΠΑΝΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.)» υπό σύσταση (φορέας), που 
αφορά στην ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας τύπου επι-
πλωμένων διαμερισμάτων 3 αστέρων, δυναμικότητας 
10 δωματίων, 19 κλινών στην Πολεοδομική Ενότητα 
Σεισμοπλήκτων, του Δ. Ιωαννιτών, Ν. Ιωαννίνων, όπου 
το συνολικό επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος ανέρ-
χεται σε εννιακόσιες εβδομήντα οχτώ χιλιάδες ευρώ 
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(978.000,00 €) σύμφωνα με την τροποποίηση του φυσι-
κού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης.

Η συνολική ενίσχυση ανέρχεται σε 469.440,00 €, ήτοι 
ποσοστό 48,000% του ενισχυόμενου κόστους και χορη-
γείται με τη μορφή της επιχορήγησης.

Συνολικό επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος 978.000,00 €, 
με συνολικό ποσό επιχορήγησης 469.440,00 €, ήτοι πο-
σοστό 48,000% ποσό ιδίας συμμετοχής 244.500,00 € 
ήτοι ποσοστό 25,000% και ποσό τραπεζικού δανείου 
264.060,00€ ήτοι ποσοστό 27,00%

Η τροποποίηση αφορά στην ανακατανομή των επί 
μέρους δαπανών.

Δεν επέρχεται μείωση του συνολικού κόστους της 
επένδυσης και ουδεμία μεταβολή σε ότι αφορά στα πο-
σά,ποσοστά των: επιχορήνησης, ιδίας συμμετοχής,τρα-
πεζικού δανείου και όπως αυτά αναγράφονται στην 
απόφαση υπαγωγής τnς επένδυσης στον Ν. 3299/2004.

Δεν απαιτείται έγκριση γνωμοδοτικής επιτροπής βάσει 
του άρθρου 11 παραγρ. 5 και του άρθρου 16 (μεταβα-
τικές διατάξεις) του Ν. 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α’/1-2-2011) 
«Ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων για την Οικονομική 
Ανάπτυξη,την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερει-
ακή Συνοχή», της παραγράφου 3 του άρθρου 8 και του 
άρθρου 9 του Π.δ. 33/2011.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Περιφερειάρχης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Ι

    (7)
    Απόρριψη αίτησης για χορήγηση A.M.Ε.

  Με την αριθμ. 2660/15.06.2016 απόφαση του 
Αντιπεριφερειάρχη Φθιώτιδας απορρίπτεται η από 
19-10-2004 αίτηση του Ευθυμίου Σαμαρά, για 
την χορήγηση άδειας μεταλλευτικών ερευνών, σε 
χώρο εμβαδού εννέα χιλιάδων τριακοσίων δέκα 

έξι στρεμμάτων και διακοσίων πενήντα μέτρων 
περίπου (9.316,25), που βρίσκεται στην περιφέ-
ρεια του Δ.Δ. Ξυλικών του Δήμου Αμφίκλειας του 
Ν. Φθιώτιδας για τον λόγο ότι ενώ είχε υποχρέωση 
να υποβάλλει παράβολο δικαιώματος του δημοσί-
ου που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 23 του 
Ν.δ. 210/1973 (ΦΕΚ 277/τ.Α΄/5-10-1973) «Περί μεταλλευ-
τικού κωδικός», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 
παρ. 6 του Ν. 4203/2013 (235/τ.Α΄/01-11-2013) «Ρυθμί-
σεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες 
διατάξεις» δεν το υπέβαλε αλλά και ούτε υπέβαλε δή-
λωση παραίτησης εκ της αιτήσεως για χορήγηση άδειας 
μεταλλευτικών ερευνών, έως 01/02/2014.

  Ο Αντιπεριφερειάρχης

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ

Ι

(8)
      Ανάκληση της αριθμ. Δ.Α./Φ.16.124/5541/

18-12-2015 απόφασης Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 

Φθιώτιδας.

Με την αριθμ. Δ.Α.Φ. 16.124/2669/15-6-2016 απόφα-
ση του Αντιπεριφερειάρχη Φθιώτιδας που εκδόθηκε 
σε εφαρμογή του άρθρου 27 του Ν.δ. 210/73 και του 
Ν. 274/1976 ανακλήθηκε η με αριθμ. Δ.Α.Φ. 16.124/
5541/18-12-2015 απόφασή του (ΦΕΚ Β/2953/31.12.2015)
με την οποία χορηγήθηκε στην Μ. Κ. ΚΟΛΛΙΑΣ ΕΠΕ 
(δ.τ. ΔΩΡΙΕΙΣ) άδεια μεταλλευτικών ερευνών (A.M.Ε.) για 
τον λόγο ότι οι από 7-10-2014 και 11-02-2015 αιτήσεις 
που υπεβλήθησαν από την λόγω εταιρεία ήταν αυτοδι-
καίως άκυρες κατά το άρθρο 24 σε συνδυασμό με το άρ-
θρο 20, άρθρο21 παρ. 1 και άρθρο 22 παρ. 1 του Ν.δ. 210/
1973, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο Αντιπεριφερειάρχης

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ  
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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 καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με 

αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψη-
φιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν απο-
στολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται 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.

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 βρεί-

τε στην ιστοσελίδα. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες 

σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθ-

μό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που 
πληρούν τις προϋποθέσεις 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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