
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Μετονομασία Τομέων του Τμήματος Μηχανικών 
Αυτοματισμού Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών 
Εφαρμογών του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού 
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλονί-
κης και καθορισμός του γνωστικού τους αντι-
κειμένου.

2 Παράταση της προθεσμίας που ορίζεται στο 
προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του 
άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. ΠΟΛ. 1124/2015 από-
φασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσό-
δων για τα νομικά πρόσωπα του πρώτου εδα-
φίου της παραγράφου 1 του άρθρου 65Α του 
Ν.4174/2013.

3 Εγκατάσταση στην Ελλάδα Γραφείου ή Υπο-
καταστηματος της Εταιρειας «VARSHIP 
SHIPMANAGEMENT S.A.» που εδρεύει Στη Λι-
βερία.

4 Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας 
σε υπηρεσία του Δήμου Πετρούπολης.

5 Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργιας της 
Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητρό-
πολης Μυτιλήνης - Ερεσσού και Πλωμαρίου.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

6 Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. 8004/ 8/286μ/ 
27.6.2016 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1982/Β/
30.06.2016.

7 Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. 
Φ.1572/2016/0001409/ΑΚ/14.06.2016 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Αιγαίου, που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 2005/Β/01.07.2016.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 111128/Ζ1 (1)
  Μετονομασία Τομέων του Τμήματος Μηχανι-

κών Αυτοματισμού Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών 

Εφαρμογών του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκ-

παιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλονίκης και 

καθορισμός του γνωστικού τους αντικειμένου.

  Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ν. 1404/1983 

(Α΄ 173), όπως η παράγραφος αυτή συμπληρώθηκε με 
την παράγραφο 10 του άρθρου 25 του Ν. 1824/1988 
(Α΄296), αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρ-
θρου 1 του Ν. 2621/1998 (Α΄136) και αναριθμήθηκε σε 
παράγραφο 5 με την παράγραφο 10 του άρθρου 7 του 
Ν. 3194/2003 (Α΄267), σε συνδυασμό με την παράγρα-
φο 1 του άρθρου 5 του Ν. 2916/2001 (Α΄114) και την 
παράγραφο 5 του άρθρου 4 του Ν. 4076/2012 (Α΄159),

β) της παραγράφου 1 του άρθρου 10 Ν. 4009/2011 
(Α΄195), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε 
με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Ν. 4076/2012 
(Α΄159) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 26 παρ. 5 του 
Ν. 4386/2016 (Α΄83),

γ) 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),

δ) των Π.δ. 70/2015 (Α΄114) και 73/2015 (Α΄116),
ε) της υπ’ αριθμ. Υ27/2015 απόφασης του Πρωθυ-

πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια 
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Αθανα-
σία Αναγνωστοπούλου» (Β΄2168), όπως τροποποιήθηκε 
με τις υπ’ αριθμ. Υ99/15 (Β΄2869) και Υ134/16 (Β΄711) 
όμοιες αποφάσεις.

2. Τη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών 
Αυτοματισμού Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμο-
γών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση 
7η/9-3-2016).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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3. Τη με αρ. 105806/B2/29-6-2016 εισήγηση του άρθρου 
24 του Ν. 4270/2014 (Α΄143), όπως αντικαταστάθηκε με την 
παράγραφο 5 του άρθρου 10 του Ν. 4337/2015 (Α΄129), 
από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμ-
φωνα με την οποία από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του 
Προϋπολογισμού του ιδρύματος ή του Προϋπολογισμού 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Μετονομασία
και καθορισμός γνωστικού αντικειμένου Τομέων

1. Οι Τομείς «Ηλεκτρονικής» και «Ηλεκτρομηχανολογί-
ας» του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. της Σχο-
λής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. 
Θεσσαλονίκης μετονομάζονται σε Τομείς «Συστημάτων 
Αυτόματου Ελέγχου» και «Βιομηχανικών Αυτοματισμών 
και Μηχατρονικής», αντίστοιχα.

2. Τα γνωστικά αντικείμενα των Τομέων που μετονο-
μάζονται με την παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής:

α) Ο Τομέας «Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου» καλύ-
πτει το γνωστικό αντικείμενο της Κλασικής και Μοντέρ-
νας Θεωρίας Αυτόματου Ελέγχου, των Ευφυών Συστημά-
των, των Βιομηχανικών Ελεγκτών, του Προγραμματισμού 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, των Μικροϋπολογιστών, 
των Μικροελεγκτών, των Βιομηχανικών Δικτύων Υπολο-
γιστών, της Μετρολογίας και Οργανολογίας, των Συστη-
μάτων Εποπτικού Ελέγχου και Ανάκτησης Δεδομένων 
(SCADA), των Τηλεπικοινωνιών και της Επεξεργασίας 
Σήματος και του Ελέγχου Διεργασιών.

β) Ο Τομέας «Βιομηχανικών Αυτοματισμών και Μη-
χατρονικής» καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της 
Ηλεκτροτεχνίας και Ηλεκτρονικής Αυτοματισμού, της 
Τεχνικής Σχεδίασης, της Εφαρμοσμένης Μηχανικής, της 
Μηχατρονικής, των Ηλεκτρικών Μηχανών, των Σερβο-
κινητηρίων Συστημάτων, των Μετατροπέων Ισχύος για 
Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας, των Βιομηχανικών 
Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Διανομής Ηλεκτρι-
κής Ισχύος, των Υδραυλικών και Πνευματικών Συστη-
μάτων, της Ρομποτικής, των Τεχνολογιών CAD/CAM/
CAE, των Εργαλειομηχανών CNC, της Αλληλεπίδρασης 
του Ανθρώπου με Συστήματα Μηχατρονικής, των Προ-
γραμματιζόμενων Βιομηχανικών Αυτοματισμών και του 
Βιομηχανικού Σχεδιασμού και Συστημάτων.

Άρθρο 2 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 6 Ιουλίου 2016

Η Αναπληρώτρια Υπουργός 
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

        ΠΟΛ. 1100  (2)

Παράταση της προθεσμίας που ορίζεται στο προ-

τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 

της υπ’ αριθμ. ΠΟΛ. 1124/2015 Απόφασης της Γε-

νικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων για τα νομι-

κά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παραγρά-

φου 1 του άρθρου 65Α του Ν.4174/2013.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν.4174/2013 

(Φ.Ε.Κ. 170 Α’), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 3 της υπ’ 

αριθμ. ΠΟΛ.1124/2015 (Φ.Ε.Κ. 1196 Β’) απόφασης της 
Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, καθώς και το 
υπ’ αριθμ. 1496οικ/01.07.2016 έγγραφο της Επιτροπής 
Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων.

3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΠΟΛ. 1090/2016 (Φ.Ε.Κ. 
1950 Β’) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικο-
νομικών περί παράτασης της προθεσμίας υποβολής των 
δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 
2015 νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του 
άρθρου 45 του Ν.4172/2013 έως την 15η Ιουλίου 2016.

4. Τις διατάξεις του Ν.3693/2008 (Φ.Ε.Κ. 174Α’) 
«Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 
2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και 
των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση 
των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβου-
λίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου και τις διατάξεις».

5. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγρά-
φου Ε του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (Φ.Ε.Κ. 222 
Α’) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του 
Ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιο-
νομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως ισχύουν.

6. Την αριθ. Δ6Α 1015213ΕΞ2013/28.01.2013 (Φ.Ε.Κ.130Β’) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουρ-
γού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον 
Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

7. Την αριθ. 1/20 Ιανουαρίου 2016 (Φ.Ε.Κ. ΥΟΔΔ 18) 
πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και δι-
ορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή, δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Στην παράγραφο 7 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. ΠΟΛ. 
1124/2015 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. (Β’1196) προστίθεται τε-
λευταίο εδάφιο ως εξής:

«Η προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής των 
ετήσιων φορολογικών πιστοποιητικών που λήγει την 
31.7.2016 παρατείνεται έως και την 30.9.2016».
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 6 Ιουλίου 2016

O Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ι

    Αριθμ: 2212.2-1/4979/60645/2016 (3)
Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκαταστή-

ματος της Εταιρείας «VARSHIP SHIPMANAGEMENT 

S.A.» που εδρεύει στη Λιβερία.

  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 Π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/21-6-2012) «Ίδρυση 
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάρ-
γηση υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 5 όπως 
αντικαταστάθηκε 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). 

ι. του Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015) «Ανασύστα-
ση 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 Νη-
σιωτικής Πολιτικής...», 

ια. του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α/23-9-2015) «Διορι-
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», 

ιβ. της αριθ. 3122.18/03/13/11-12-2013 (ΦΕΚ 3263/
Β/20-12-2013) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικο-
νομικών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Ναυτι-
λίας 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 Υπουρ-
γών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής 
Ναυτιλίας.

2. Το αριθ. 091404049956 0816 0037 παράβολο Γενι-
κής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

3. Την από 29 Ιουνίου 2016 αίτηση της εταιρείας 
VARSHIP SHIPMANAGEMENT S.A., αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση στην Ελλάδα γρα-

φείου ή υποκαταστήματος της εταιρείας VARSHIP 
SHIPMANAGEMENT S.A. που εδρεύει στη ΛΙΒΕΡΙΑ και 
την υπαγωγή της στις διατάξεις του άρθρου 25 του 
Ν. 27/1975 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του 
Ν. 2234/1994 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του 
Ν. 3752/2009 και με το άρθρο 31 του Ν. 4150/2013 με 
το σκοπό όπως εφόσον επιτρέπεται από το καταστατικό 
της, απασχολείται αποκλειστικά και μόνο με πράξεις που 
προβλέπονται στο άρθρο αυτό, δηλαδή με τη διαχείρι-
ση, εκμετάλλευση, ναύλωση, διακανονισμό αβαριών, 
μεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων 
πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία πάνω από 500 κό-
ρους ολικής χωρητικότητας, με εξαίρεση τα επιβατηγά 
ακτοπλοϊκά πλοία και τα εμπορικά πλοία που εκτελούν 
εσωτερικούς πλόες, καθώς και με την αντιπροσώπευση 
πλοιοκτητριών εταιρειών, ως και επιχειρήσεων που έχουν 
σαν αντικείμενο εργασιών τις ίδιες με τις προαναφερό-
μενες δραστηριότητες.

2. Ειδικότερα επιτρέπεται από το γραφείο ή υποκατά-
στημα της εταιρείας να γίνονται στην Ελλάδα οι παρα-
κάτω εργασίες:

α. Η επιμέλεια θεμάτων που αφορούν αποκλειστικά και 
μόνο τα πλοία τα οποία ανήκουν σ' αυτή ή τα πλοία που 
διαχειρίζεται ή εκμεταλλεύεται ή τα πλοία των επιχειρή-
σεων που αντιπροσωπεύει και έχουν σχέση με:

(1) Την εξεύρεση πληρωμάτων από την Ελλάδα ή το 
εξωτερικό για την επάνδρωση των πιο πάνω πλοίων, την 
υπογραφή συμβάσεων ναυτικής εργασίας με τα πληρώ-
ματα των πλοίων αυτών, καθώς και τις διατυπώσεις για την 
αποστολή και μετάβαση των πληρωμάτων σ' αυτά τα πλοία. 
Για την εξεύρεση και επάνδρωση των πιο πάνω πλοίων με 
ελληνικά πληρώματα, πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις της 
ελληνικής νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

(2) Την εκκαθάριση και εξόφληση στην Ελλάδα ή στο 
Εξωτερικό κάθε οφειλόμενης παροχής, για τα πληρώ-
ματα των πιο πάνω πλοίων καθώς και μισθών, αποζη-
μιώσεων κάθε είδους, που οφείλονται σ' αυτούς ή τις 
οικογένειες τους, νοσηλίων, αντιτίμων τροφοδοσίας εξό-
δων μεταβάσεως για ναυτολόγηση ή επαναπατρισμό και 
εμβασμάτων στις οικογένειες των ναυτικών.

(3) Την ασθένεια ή εργατικό ατύχημα οποιουδήποτε 
μέλους πληρώματος των παραπάνω πλοίων όπως π.χ. 
καταβολή μισθών ασθένειας, αποζημιώσεων για ατυχή-
ματα ή για ψυχική οδύνη, εξόφληση νοσηλίων, αμοιβών 
γιατρών και λοιπών εξόδων νοσοκομειακής και ιατρο-
φαρμακευτικής περίθαλψης.

(4) Την φορολογία των παραπάνω πλοίων μαζί με την 
εξόφληση των σχετικών φόρων και τελών και την αμφι-
σβήτηση με κάθε νόμιμο μέσο της νομιμότητας των τυχόν 
φόρων, τελών, προστίμων κ.λπ. που τους έχουν επιβληθεί.

(5) Την συντήρηση, τις επισκευές, τις μετασκευές, τον 
εφοδιασμό, την κλάση των παραπάνω πλοίων, είτε οι 
σχετικές συμβάσεις και εργασίες συνάπτονται και εκτε-
λούνται στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.
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(6) Τον διορισμό και την ανάκληση πρακτόρων σε 
οποιοδήποτε λιμάνι του κόσμου, την αποστολή εμβα-
σμάτων εξόδων και αμοιβών των παραπάνω διοριζο-
μένων πρακτόρων και τον έλεγχο των σχετικών λογα-
ριασμών τους που αποστέλλονται.

(7) Τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις των παραπάνω 
πλοίων από οποιαδήποτε συμβατική ή εξωσυμβατική αι-
τία όπως π.χ αβαρίες συγκρούσεις, επιθαλάσσιες αρωγές 
κ.λπ. και την ενέργεια κάθε άλλης πράξης στην Ελλάδα ή 
στο εξωτερικό σχετικής με την διαχείριση και εκμετάλ-
λευση πλοίων. Εξαιρούνται απαιτήσεις και υποχρεώσεις 
που αφορούν μεταφορές μεταξύ ελληνικών λιμανιών.

(8) Τη σύναψη συμβάσεων για την προμήθεια καυ-
σίμων και λιπαντικών για τα παραπάνω πλοία, καθώς 
επίσης και συμβάσεων που αφορούν την προμήθεια 
ανταλλακτικών και εφοδίων καταστρώματος μηχανο-
στασίου και θαλαμηπόλου.

β. Η επιμέλεια θεμάτων σχετικά με το NAT και γενικά την 
κοινωνική ασφάλιση του προσωπικού των πλοίων, που 
διαχειρίζεται ή εκμεταλλεύεται ή των επιχειρήσεων που 
αντιπροσωπεύει και την εξόφληση των σχετικών οφειλών.

γ. Η τήρηση λογιστικών βιβλίων των επιχειρήσεων που 
αντιπροσωπεύει και διαχειρίζεται το Γραφείο ή Υποκα-
τάστημα, ο έλεγχος των λογαριασμών τους, η διενέργεια 
εισπράξεων και πληρωμών για λογαριασμό τούτων κα-
θώς και η τήρηση λογαριασμών στις τράπεζες της Ελλά-
δος ή του Εξωτερικού στο όνομα τους σε συνάλλαγμα 
του εξωτερικού. Επίσης η σύγκληση στην Ελλάδα των 
διοικητικών συμβουλίων και γενικών συνελεύσεων των 
ξένων αυτών ναυτιλιακών εταιρειών και η σύνταξη των 
Ισολογισμών και λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης.

δ. Η σύναψη συμβάσεων ναύλωσης, εκμίσθωσης και 
γενικά κάθε είδους συμβάσεως που αναφέρονται στην 
εκμετάλλευση πλοίων όπως στο άρθρο 1 της παρούσης, 
η επιμέλεια κάθε θέματος σχετικού με τις συμβάσεις αυ-
τές όπως π.χ. η εκκαθάριση και είσπραξη ναύλων, μισθω-
μάτων, σταλιών και επισταλιών, αποζημιώσεων και η κα-
ταβολή αποζημιώσεων σχετικά με τις συμβάσεις αυτές.

ε. Η επιμέλεια θεμάτων σχετικά με την ασφάλιση 
των πλοίων που διαχειρίζονται ή εκμεταλλεύονται σε 
ασφαλιστές ή ασφαλιστικές εταιρείες, η πληρωμή των 
σχετικών ασφαλίστρων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό 
καθώς επίσης και η εγγραφή και διατήρηση των πλοίων 
σε συνεταιρισμούς ασφαλίσεων αστικής ευθύνης του 
πλοιοκτήτη (CLUBS).

στ. Η διαπραγμάτευση και σύναψη με προμήθεια συμ-
βάσεων ναυπηγήσεων μετασκευών ή επισκευών με ναυ-
πηγεία ή αγοραπωλησιών, πλοίων για λογαριασμό ξένων 
Ναυτιλιακών εταιρειών εφόσον τηρούνται οι σχετικές με 
την φορολογία των πλοίων διατάξεις, καθώς και η διαμε-
σολάβηση για τη σύναψη συμβάσεων χρηματοδότησης 
των παραπάνω ναυπηγήσεων ή αγοραπωλησιών.

ζ. Η μεσιτεία για τη ναύλωση πλοίων που αναφέρονται 
στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε θέ-
ματος σχετικά με την εργασία αυτή.

3. Απαγορεύεται στο γραφείο ή υποκατάστημα που θα 
εγκατασταθεί να πρακτορεύει πλοία σε ελληνικά λιμάνια 
καθώς και να αναπτύξει κάθε άλλη δραστηριότητα που 
δεν αναφέρεται στην απόφαση αυτή.

Άρθρο 2
1. Η εταιρεία VARSHIP SHIPMANAGEMENT S.A. που 

εδρεύει στη ΛΙΒΕΡΙΑ είναι υποχρεωμένη μέσα σε δύο 
μήνες από την δημοσίευση της απόφασης αυτής να 
καταθέσει στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) τραπε-
ζική εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας του 
εσωτερικού ή εξωτερικού ποσού δολαρίων ΗΠΑ 10.000.

Η εγγυητική αυτή επιστολή θα καταπίπτει υπέρ του 
Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την διαδικασία του 
άρθρου 4 του Α.Ν. 378/68 σε περίπτωση παράβασης 
των διατάξεων του Α.Ν. 378/1968 και του άρθρου 25 
του Ν. 27/1975 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 
του Ν. 2234/1994 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του 
Ν. 3752/2009 και με το άρθρο 31 του Ν. 4150/2013, κα-
θώς και των όρων της απόφασης αυτής.

2. Η παραπάνω εταιρεία έχει υποχρέωση:
α. Όταν εγκαταστήσει γραφείο ή υποκατάστημα στην 

Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 1, να γνωρίσει τούτο στα 
Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυν-
ση Ποντοπόρου Ναυτιλίας), Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και Οι-
κονομικών (Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας).

β. Να ενημερώνει μέσα στον μήνα Ιανουάριο κάθε 
χρόνο τα παραπάνω υπουργεία σχετικά με τη Δ/νση 
του γραφείου ή υποκαταστήματός της στην Ελλάδα, το 
αντικείμενο των εργασιών του, τον αριθμό, τα στοιχεία 
ταυτότητος και την ακριβή διεύθυνση διαμονής του ξέ-
νου και Ελληνικού προσωπικού που απασχολείται σ' αυτό 
και το ποσό που εισάγεται κάθε χρόνο σε συνάλλαγμα, 
το οποίο μετατρέπεται σε εθνικό νόμισμα, ή και σε ευρώ.

Το ποσό που εισάγεται κάθε χρόνο σε συνάλλαγμα, το 
οποίο μετατρέπεται σε εθνικό νόμισμα, ή και σε ευρώ 
πιστοποιείται με την προσκόμιση στα Υπουργεία Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ποντοπό-
ρου Ναυτιλίας), Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
(Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και Οικονομικών 
(Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας) των ακο-
λούθων εγγράφων:

(α) Βεβαίωσης τράπεζας ή τραπεζών, που λειτουργούν 
στην Ελλάδα, από τις οποίες θα προκύπτει το συνάλλαγ-
μα που εισήχθη και μετετράπη σε εθνικό νόμισμα καθώς 
και τα ποσά σε ευρώ, που εισήχθηκαν κατά το παρελθόν 
έτος για την κάλυψη όλων των πληρωμών της εταιρείας 
στην Ελλάδα. Το σύνολο των ποσών αυτών δεν δύναται 
να είναι κατώτερο του ισόποσου των 50.000 δολ. ΗΠΑ.

(β) Υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 με την οποία 
ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας θα βεβαιώνει:

i) το συνολικό συνάλλαγμα που εισήχθη και μετα-
τράπηκε σε εθνικό νόμισμα καθώς επίσης το ποσό σε 
ευρώ που εισήχθη από την εταιρεία κατά το παρελθόν 
έτος. ii) τα ποσά εισαχθέντος συναλλάγματος ή ευρώ 
που χρησιμοποίησε η εταιρεία για κάλυψη των πάσης 
φύσεως δαπανών λειτουργίας του γραφείου της στην 
Ελλάδα, το οποίο δεν δύναται να είναι κατώτερο του 
ισόποσου των 50.000 δολ. ΗΠΑ. iii) τα ποσά εισαχθέντος 
συναλλάγματος ή ευρώ που χρησιμοποίησε η εταιρεία 



 

 

 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24783Τεύχος Β’ 2293/25.07.2016

για την κάλυψη άλλων πληρωμών για λογαριασμό της 
ή για λογαριασμό τρίτων.

Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση όλα τα ποσά σε ευρώ που 
αναφέρονται παραπάνω, πρέπει να εκφράζονται και σε 
δολάρια ΗΠΑ και να εμφανίζονται και στα τηρούμενα 
από την εταιρεία λογιστικά βιβλία, μαζί με τα αντίστοιχα 
παραστατικά.

γ. Να γνωστοποιεί κάθε μεταβολή της Ιθαγένειας της 
εταιρείας, του τύπου υπό τον οποίο λειτουργεί αυτή, της 
έδρας, της επωνυμίας της, του αντικειμένου της, καθώς 
και του διευθυντού και εκπροσώπου αυτής στην Ελλάδα 
στα Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Δι-
εύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας), Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και Οι-
κονομικών (Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας) 
μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την μεταβολή που έγινε.

δ. Εφόσον απασχολεί αλλοδαπό προσωπικό, να γνω-
στοποιεί στα κατά τόπο γραφεία αλλοδαπών και μετα-
νάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης με κοινοποίηση και στα Υπουργεία 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ποντο-
πόρου Ναυτιλίας), Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
(Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και στα κατά τόπο 
τμήματα Αλλοδαπών του Υπουργείου Εσωτερικών και Δι-
οικητικής Ανασυγκρότησης κάθε μεταβολή σχετικά με την 
πρόσληψη, απόλυση, διεύθυνση κατοικίας του προσω-
πικού αυτού εντός 10ημέρου από της συντελέσεώς της.

ε. Να τακτοποιεί μέσα σε δύο μήνες όλες τις προς το 
Δημόσιο υποχρεώσεις της σε περίπτωση διαλύσεως της 
ή καταργήσεως του γραφείου ή υποκαταστήματος που 
θα εγκατασταθεί στην Ελλάδα.

στ. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ανάμειξη ή προσφο-
ρά υπηρεσιών από μέρους του ξένου προσωπικού, που 
απασχολείται στο γραφείο ή υποκατάστημα της παρα-
πάνω εταιρείας, σε άλλες δραστηριότητες μέσα στην 
ελληνική επικράτεια.

Άρθρο 3
1. Η άδεια που χορηγείται με την απόφαση αυτή, παύει 

να ισχύει και θεωρείται ότι δεν έχει χορηγηθεί ποτέ εφόσον:
α. Η παραπάνω εταιρεία δεν εγκαταστήσει Γραφείο 

ή Υποκατάστημα που προβλέπει το άρθρο 1 μέσα σε 
τρεις (3) μήνες από την ημέρα που ισχύει η απόφαση 
αυτή ή δεν καταθέσει εμπρόθεσμα την εγγυητική επι-
στολή που αναφέρεται στην παραγρ. (1) του άρθρου 2 
της απόφασης αυτής.

β. Η παραπάνω εταιρεία δεν γνωστοποιήσει στα 
Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύ-
θυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας), Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και 
Οικονομικών (Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογί-
ας) μέσα στην παραπάνω τρίμηνη προθεσμία την εγκα-
τάσταση στην Ελλάδα του γραφείου ή υποκαταστήματος 
της που ιδρύεται με την απόφαση αυτή.

2. Η απόφαση αυτή μπορεί να ανακληθεί σε περίπτω-
ση διαπιστώσεως παράβασης των όρων της από την 
εταιρεία που προαναφέρθηκε.

Άρθρο 4
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και για 5 έτη, μετά την 
παρέλευση των οποίων εφαρμογή έχουν οι διατάξεις 
του εδαφ. 2, της παρ. 1, του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1, του άρθρου 31 
του Ν.4150/2013.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 6 Ιουλίου 2016

Ο Υπουργός

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

Ι

    Αριθμ. 41525/15575 (4)
Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας 

σε υπηρεσία του Δήμου Πετρούπολης.

  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 Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
(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) «Εκδημοκρατι-
σμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας 
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών 
και άλλες διατάξεις».

5. Την υπ' αρ. 4/06-02-2015 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α/06-02-2015) περί αποδοχής 
παραιτήσεως του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής.

6. Την υπ' αριθμ. 123/2016 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Πετρούπολης με θέμα την καθιέ-
ρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας της υπηρεσίας 
των ΚΑΠΗ που υπάγεται στη Διεύθυνση Παιδείας Πρό-
νοιας και Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Πετρούπολης, 
αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε την απασχόληση και πέραν του κανονι-
κού ωραρίου, όταν υπάρχει ανάγκη, απογεύματα, όλο το 
24ώρο καθώς και Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες πέντε 
(5) υπαλλήλων μόνιμου προσωπικού της υπηρεσίας των 
ΚΑΠΗ που υπάγεται στη Διεύθυνση Παιδείας Πρόνοιας 
και Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Πετρούπολης και 
συγκεκριμένα:
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1) ενός ατόμου κλάδου και κατηγορίας TE Κοινωνικών 
Λειτουργών ως εξής:

Δευτέρα έως Παρασκευή 15:00-22:00 και Κυριακές - 
εξαιρέσιμες αργίες από 07:00-22:00 και από 22:00-06:00

2) ενός ατόμου κλάδου και κατηγορίας TE Φυσιοθε-
ραπευτών ως εξής:

Δευτέρα έως Παρασκευή 15:00-22:00 και Κυριακές - 
Εξαιρέσιμες αργίες από 07:00-22:00 και από 22:00-06:00

3) ενός ατόμου κλάδου και κατηγορίας TE Επισκεπτών 
Υγείας ως εξής:

Δευτέρα έως Παρασκευή 15:00-22:00 και Κυριακές - 
Εξαιρέσιμες αργίες από 07:00-22:00 και από 22:00-06:00

4) ενός ατόμου κλάδου και κατηγορίας ΔΕ Οικογενει-
ακών Βοηθών ως εξής:

Δευτέρα έως Παρασκευή 15:00-22:00 και Κυριακές - 
Εξαιρέσιμες αργίες από 07:00-22:00 και από 22:00-06:00

5) ενός ατόμου κλάδου και κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού 
ως εξής:

Δευτέρα έως Παρασκευή 15:00-22:00 και Κυριακές - 
Εξαιρέσιμες αργίες από 07:00-22:00 και από 22:00-06:00

Η ρύθμιση του ωραρίου δικαιολογείται λόγω έλλειψης 
προσωπικού το οποίο δεν επαρκεί για την στελέχωση και 
την πραγματοποίηση των προγραμμάτων που γίνονται 
καθ'όλη τη διάρκεια του χρόνου, καθώς τα περισσότερα 
προγράμματα στα ΚΑΠΗ γίνονται εκτός ωραρίου εργασί-
ας, συνήθως Σάββατο, Κυριακή και εξαιρέσιμες ημέρες 
καθώς και νυχτερινές ώρες.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη ύψους 8.800,00 € περίπου σε βάρος του προϋ-
πολογισμού του Δήμου Πετρούπολης για το οικονομικό 
έτος 2016 που θα βαρύνει τον ΚΑ 15-6012. 

Ανάλογη δαπάνη ύψους 13.200,00 € περίπου προκα-
λείται για τα επόμενα έτη σε βάρος του ίδιου κωδικού 
του προϋπολογισμού του Δήμου.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 4 Ιουλίου 2016 

Η Ασκούσα καθήκοντα 
Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

Ι

        Αριθμ.: 1152/2016 (5)
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργιας της 

Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητρό-

πολης Μυτιλήνης - Ερεσσού και Πλωμαρίου.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

  Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 94, παρ.4, εδ.28 και του 

άρθρου 95, παρ.1 του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010).

2. Τις διατάξεις του Ν.299/1976 «Περί ρυθμίσεως θε-
μάτων αφορώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των 

ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 90 Α΄/1976) και 
του Β.δ/τος 16/1966 «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών 
ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 7/Α/1966).

3. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/78036/2473/19.10.2004 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών 
κτιρίων για στέγαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» 
(ΦΕΚ 1595/Β/2004).

4. Την υπ΄ αριθμ. ΥΠΠΟΤ/οικ.38573/1216/31.3.2011 
κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 693/Β/2011): Διεκπε-
ραίωση και απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας 
χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών 
μουσικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Ωδείων, Μουσι-
κών Σχολών ή Παραρτημάτων αυτών) μέσω των ενιαίων 
Κέντρων Εξυπηρέτησης.

5. Την υπ’ αριθμ. 26839/27-5-2016 αίτηση της Ιεράς 
Μητρόπολης Μυτιλήνης-Ερεσσού-Πλωμαρίου με τα συ-
νημμένα δικαιολογητικά.

6. Το από 17-6-2016 πρακτικό αυτοψίας της Επιτροπής 
Ελέγχου Καταλληλότητας Κτιριακών Εγκαταστάσεων Μου-
σικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για τον Νομό Λέσβου 
που συγκροτήθηκε με την υπ αριθμ. 32218/14-5-2015 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου και αναφέρεται στο διώροφο κτίριο 
επί της οδού Μητροπόλεως 1 του Σχεδίου Πόλεως Μυ-
τιλήνης, αποφασίζουμε:

Την χορήγηση στην Ιερά Μητρόπολη Μυτιλήνης-
Ερεσσού και Πλωμαρίου άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
Σχολής Βυζαντινής Μουσικής, η οποία θα στεγασθεί και 
στους δύο ορόφους του κτιρίου που βρίσκεται επί της 
οδού Μητροπόλεως 1 στην Μυτιλήνη και θα έχει την 
επωνυμία «Άγιος Θεόδωρος ο Βυζάντιος». 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μυτιλήνη, 17 Ιουνίου 2016

Ο Δήμαρχος 

ΣΠΥΡΟΣ ΓΑΛΗΝΟΣ

Ι

   ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(6)

   Στην αριθμ. 8004/8/286μ/27.6.2016 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1982/Β/ 
30.06.2016, στη σελίδα 21949, στην α΄ στήλη, διορθώ-
νεται ο αριθμός πρωτοκόλλου,

Από το εσφαλμένο:
«Αριθμ. 8004/8/286μ»
Στο ορθό:
«Αριθμ. 8004/8/286μδ»

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
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(7)

    Στην αριθμ. Φ.1572/2016/0001409/ΑΚ/14.06.2016 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2005/Β/ 
01.07.2016, στη σελίδα 22138, στην α΄ στήλη, στον 12ο 
στίχο εκ των κάτω, διορθώνεται

Από το εσφαλμένο:
«...απόφαση του Γενικού Γραμματέα...»
Στο ορθό:
«...απόφαση του Ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμ-

ματέα...» 

 (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)  
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*02022932507160008*

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




