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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
5 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Εξειδίκευση εποχικών αναγκών και προσδιορισμός του αριθμού του προσωπικού που απαιτείται για την κάλυψή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ.8 του άρθρου 9 του Ν.3812/2009,όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2

Πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής
επάρκειας των κατόχων Μεταπτυχιακού Τίτλου
Σπουδών από τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του
Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και
του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

3

Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης - Ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου.

4

Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 52907/28.12.2009
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2621 Β΄) «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία
σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που
προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών».

5

Έγκριση 1ης Αναθεώρησης του προϋπολογισμού
έτους 2016 του Ν.Π.Ι.Α. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
(ΕΛ.Γ.Α.)».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 128904 /Δ3
(1)
Εξειδίκευση εποχικών αναγκών και προσδιορισμός του αριθμού του προσωπικού που απαιτείται για την κάλυψή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ.8 του άρθρου 9 του Ν.3812/2009,όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994

Αρ. Φύλλου 2780

(ΦΕΚ 28/Α΄) και παρ. 8 του άρθρου 9 του Ν.3812/2009
(ΦΕΚ 23/Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 8
παρ.1 και 2 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 της παρ.6 του Ν.3699/2008,
ΦΕΚ 199/Α΄, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 26 του
Ν.3748/2009, ΦΕΚ 29/Α΄ και αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 37 του Ν. 3794/2009, (ΦΕΚ 156/Α)'.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 37 της παρ. 3 του Ν. 3986/2011
(ΦΕΚ 152/Α΄) «Ρυθμίσεις για τον περιορισμό των προσλήψεων στους κρατικούς φορείς» όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 33 και 34 και 35 του
Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που
κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ.63/2005
(ΦΕΚ 98/Α').
6. Τις διατάξεις των Π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181/Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» και
7. Του Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄): « 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 Υπουργείου
Οικονομίας ,Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και του
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας . Μεταφορά Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού.»
8. Του Π.δ. 99/2014 ( ΦΕΚ 166/Α΄) «Οργανισμός του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» και Π.δ. 24 /2015 (ΦΕΚ 20/Α΄) Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων -Σύσταση Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης .
9. Του Π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178/Α΄) Οργανισμός του
Υπουργείου Οικονομικών.
10. Του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
11. Των αποφάσεων με αριθμ.ΥΗ και Υ21/06-10-2015
(ΦΕΚ 2144/Β΄) και Υ29/08-10-2015 (ΦΕΚ 2168/2015).
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12. Το με αριθ. 68761/Δ3/22-04-2016 αίτημα του
Υπουργού Παιδείας ,Έρευνας και Θρησκευμάτων
13. Την με αριθ. Φ1/Α/112/52012/Β1/29-03-2016 Εισήγηση του άρθ. 24 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄) της Γεν.
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού (Ειδ.Φ. 19-110) συνολικού ύψους 1.021.358
€ η οποία αναλύεται ως εξής:
• 408.543 € για το οικ. έτος 2016 (325.383 € περίπου
ΚΑΕ 342 και 83.160 € περίπου ΚΑΕ 352).
• 612.815 € για το οικ. έτος 2017 (488.075 € περίπου
ΚΑΕ 342 και 124.740€ περίπου ΚΑΕ 352).
15. Τις αριθ. 46952/Β3/18-03-2016 και 46956/Β3/18-03-2016
αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τον αριθμό κατά κατηγορία εκπαίδευσης
του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου που απαιτείται για την κάλυψη των
εποχικών αναγκών μεταφοράς των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των Σχολικών
Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) που
διαθέτουν ιδιόκτητα σχολικά λεωφορεία ως ακολούθως
και για τη διάρκεια του σχολικού έτους από την 1/9/2016
μέχρι την 30/6/2017 δηλαδή για 10 μήνες:
• Τριάντα εννέα (39) οδηγοί κατηγορίας ΔΕ
• Σαράντα τρείς (43) συνοδοί κατηγορίας ΔΕ
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 3 Αυγούστου 2016
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός

Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης

Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων

ΧΡΙΣΤΌΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 128075/Δ1
(2)
Πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής
επάρκειας των κατόχων Μεταπτυχιακού Τίτλου
Σπουδών από τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα
του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. δ του Ν. 3848/
2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην
εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 71 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 22 του Ν. 4186/2013
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«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 193 Α΄).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των
Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, ίδρυση Ινστιτούτου
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου
Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 118 Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄), κατ' εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι
από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
4. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
5. Την με αριθμ. Φ12/733/161520/Γ1/29-10-2013
υπουργική απόφαση «Εξασφάλιση της παιδαγωγικής
και διδακτικής επάρκειας των κατόχων Μεταπτυχιακών
Τίτλων Σπουδών από τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα
του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και
του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου» (ΦΕΚ 2907 Β΄)
6. Την με αριθμ. 62050/Β7/23-4-2014 υπουργική απόφαση «Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής
και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου
Αιγαίου με τίτλο “Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης”» (ΦΕΚ 1136 Β΄).
7. Την με αριθμ. 62055/Β7/23-4-2014 υπουργική απόφαση «Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και
του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο “Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες
της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση:
Διεπιστημονική προσέγγιση”» (ΦΕΚ 1137 Β΄).
8. Την με αριθμ. 80546/Β7/22-5-2014 υπουργική απόφαση «Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 52101/Β7/ 5-6-2007
(ΦΕΚ 978/Β/18.6.2007) υπουργικής απόφασης όπως
τροποποιήθηκε με νεότερες αποφάσεις και αφορά στο
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος
Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο
“Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό” - Αναμόρφωση
Προγράμματος» (ΦΕΚ 1438 Β΄).
9. Την με αριθμ. 80550/Β7/22-5-2014 υπουργική απόφαση «Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 102507/Β7/24-2-2005
(ΦΕΚ 285 Β΄/07.03.2005) υπουργικής απόφασης όπως
τροποποιήθηκε με νεότερες αποφάσεις και αφορά στο
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος
Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο
“Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών
Μονάδων”- Αναμόρφωση Προγράμματος» (ΦΕΚ 1438 Β΄).
10. Την με αριθμ. 107376/Β7/10-7-2014 υπουργική
απόφαση «Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 48362/Β7/
20-7-2004 (ΦΕΚ 1156/Β/30.07.2004) υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε με νεότερες αποφάσεις και
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αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου
με τίτλο “Περιβαλλοντική Εκπαίδευση”- Αναμόρφωση
Προγράμματος» (ΦΕΚ 1930 Β΄).
11. Την απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του
Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπως διατυπώνεται στο πρακτικό της υπ' αριθμ 3/04-12-2014 συνεδρίας της (θέματα
3.3 και 3.4).
12. Τις με αριθμ.8/10-02-2015 και 9/17-02-2015 πράξεις του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
(Ι.Ε.Π), με τις οποίες παρέχεται η σύμφωνη γνώμη του,
αποφασίζουμε:
Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού της Σχολής Ανθρωπιστικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο:
• Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης
• Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση:
Διεπιστημονική προσέγγιση
• Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό
• Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών
Μονάδων
• Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Πληρούν τις προϋποθέσεις για την πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας για τους κατόχους των
αντίστοιχων μεταπτυχιακών τίτλων, για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα συγκεκριμένα Προγράμματα Σπουδών,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. δ΄ του
Ν. 3848/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ.22
του Ν. 4186/2013.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 2 Αυγούστου 2016
Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ
Ι

Αριθμ. 128300/Δ1
(3)
Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης - Ιδιωτικού Δημοτικού
Σχολείου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.682/1977 (244 Α΄).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (222 Α΄) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
... 2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις
του άρθρου 30 του Ν. 4111/2013 (18 Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου
του Ν.4152/2013 (107 Α΄) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής ...
και 4127/2013», του άρθρου 33 του Ν.4186/2013 (193 Α΄)
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«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και λοιπές διατάξεις», της παρ.3 του άρθρου έκτου του
Ν.4218/2013 (268 Α΄) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου... και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του
Ν.4229/2014 (8 Α΄) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας
χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις» και του άρθρου
48 του Ν. 4264/2014 (118 Α΄) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».
3. Την με αριθμ. 10135/18-11-2012 υπουργικη απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012»
(3057 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την με αριθμ.
34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική απόφαση (756 Β΄).
4. Την με αριθμ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών ...
ΝΠΔΔ» (3324 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την
με αριθμ. 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική απόφαση
(1584 Β΄).
5.Τηνμεαριθμ.143183/Δ1/14-09-2015(2049/Β/18-09-2015)
υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου.
6. Την από 30/03/2016 αίτηση του Ρήγα Γεωργίου,
νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας «Διαδραστικό Ευρωπαϊκό Σχολείο Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» που
έλαβε στην υπηρεσία μας αριθμ. 62007/Δ1/12-04-2016 ,
ως προς την αλλαγή του νομίμου επροσώπου .
7. Την με αριθμ. 197109/Α1/04-12-2015 υπουργική
απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής στο
Γενικό Γραμματέα του ΥΠΠΕΘ» (2654 Β709-12-2015) .
8. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την με αριθμ. πρωτ. 143183/Δ1/14-09-2015
(2049/Β/18-09-2015) απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού
Σχολείου, ως προς τον νόμιμο εκπρόσωπο, ως ακολούθως:
Από το σχολικό έτος 2016-2017, χορηγούμε στην
εταιρεία «ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » άδεια Ιδιωτικού Σχολείου
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης -Δημοτικού Σχολείου, για
δέκα (10) αίθουσες διδασκαλίας , δυναμικότητας είκοσι
(26) μαθητών εκάστη και δύο (2) αίθουσες εργαστηρίων . Νόμιμος εκπρόσωπος της ως άνω εταιρείας στο
ΥΠ.Π.Ε.Θ. ορίζεται η Κωνσταντάρα Μπήλιω.
Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
του Ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου είναι «Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο -ΔΕΣ IKE ».
Το Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο λειτουργεί στο 33ο χιλιόμετρο Σουνίου - Βάρκιζας στο λόφο Μπαράκου, στη
Βάρκιζα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 2 Αυγούστου 2016
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ
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Αριθμ. οικ. 38527
(4)
Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 52907/28.12.2009
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2621 Β) «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που
προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 367 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (Κ.Β.Π.Ν.) (ΦΕΚ 580/Δ/1999).
2. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 28 του Ν. 2831/2000
«Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1577/1985 «ΓΟΚ» και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 140 Α΄) όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (Απόφ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3046/304/89 ΦΕΚ 59 Δ΄).
4. Την υπ’ αριθ. 52907/28.12.2009 υπουργική απόφαση
«Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρησους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» (ΦΕΚ 2621 Β΄).
5. Το Π.δ/γμα 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 167 Α΄).
6. Το υπ' αριθμ. 70/22-9-2015 Π.δ/γμα «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 Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού» (ΦΕΚ 114 Α΄).
7. Το υπ’ αριθ. 73/23-9-2015 Π.δ/γμα «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α΄).
8. Την υπ' αρ. Υ2/22-9-2015 απόφαση «Σύσταση
Θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(ΦΕΚ 2076 Β΄).
9. Την υπ' αρ. Υ31/9-10-2015 απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώνη» (ΦΕΚ 2183 Β΄).
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε Βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Στο άρθρο 2 της υπ' αρ. 52907/28.12.2009 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 2621 Β΄) προστίθεται παράγραφος ως
εξής: «Ειδικά για την τοποθέτηση μη σταθερών εμποδίων
- τραπεζοκαθισμάτων στην περιοχή του Ψυρρή, η οποία
διέπεται από ειδικό διάταγμα (233/Δ/1998), δεν έχει γενική εφαρμογή ο περιορισμός του ελάχιστου πλάτους
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ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών, το οποίο καθορίζεται
κατά περίπτωση.».
Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Ιουλίου 2016
Ο Υπουργός

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
ι

Αριθμ. 2707/88724
(5)
Έγκριση 1ης Αναθεώρησης του προϋπολογισμού
έτους 2016 του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
(ΕΛ.Γ.Α.)».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 7, 8 και 10 του Ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α΄)
«Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» όπως
ισχύει,
β) του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α')
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής
του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016», όπως έχει
επικαιροποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου μόνου του
Ν.4127/2013 (ΦΕΚ 50/Α΄) και ισχύει, καθώς και του άρθρου μόνου του Ν. 4263/2014 (ΦΕΚ 117/Α΄) «Εγκριση
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018»,
γ) της Υποπαρ. Γ.2., του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/
2014 (ΦΕΚ 85/Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 41,
παρ. 2 του Ν. 4262/2014 (ΦΕΚ 114/Α΄),
δ) του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10
του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α΄),
ε) της Υποπαραγράφου Δ.9 του Ν. 4336/2015
(ΦΕΚ 94/Α΄) «Δαπάνες μετακινουμένων εντός και εκτός
επικράτειας»,
στ) του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄) «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα»,
ζ) του άρθρου 1 του Π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α΄) περί
ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών όπως έχει
τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τα άρθρα 1 και 4 και
του Π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α΄) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»,
η) του Π.δ. 107/2014 (ΦΕΚ 174/Α΄) «Οργανισμός
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»,
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θ) του Π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178/Α΄) «Οργανισμός του
Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει,
ι) του άρθρου 4 του Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α') περί
ανασύστασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων,
ια) του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών»,
ιβ) της υπ' αριθ. Υ1/22-09-2015 (ΦΕΚ 2076/Β΄) απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης
των Υπουργείων»,
ιγ) της υπ' αριθ. Υ29/08-10-2015 (ΦΕΚ 2168/Β΄) απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη»,
2) Την υπ' αριθ. 2/82445/ΔΠΓΚ/24-12-2015 (ΦΕΚ 2934/Β΄)
Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
«Στοχοθεσία - Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού Παρακολούθηση εκτέλεσης».
3) Την υπ' αριθμ. 2/82446/ΔΠΓΚ/24-12-2015 (ΦΕΚ 2933/Β΄)
Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
«Αντικειμενικοί λόγοι, εξωγενείς παράγοντες και διαδικασία αναθεώρησης των προϋπολογισμών των φορέων
του Κεφαλαίου Α΄του Ν. 3429/2005».
4) Την υπ' αριθμ. 3262/147663/31-12-2015 (ΦΕΚ 17/Β΄,
ΑΔΑ: ΩΟΦ34653ΠΓ-5Ρ6) Απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία εγκρίθηκαν οι
προϋπολογισμοί έτους 2016 των φορέων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «ΕΛ.Γ.Α.»,
«ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ», και «Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.».
5) Την υπ' αριθμ. 66/12-05-2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α. περί έγκρισης της αναθεώρησης του προϋπολογισμού έτους 2016.
6) Το υπ' αριθμ. 6765/20-05-2016 έγγραφο του ΕΛ.Γ.Α.
με θέμα «Υποβολή αιτήματος ΕΛ.Γ.Α. για 1η αναθεώρηση
προϋπολογισμού έτους 2016».
7) Το υπ' αριθμ. 1710/59525/25-05-2016 έγγραφο του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα
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«Υποβολή αιτήματος ΕΛ.Γ.Α. για έγκριση χρήσης ταμειακών διαθεσίμων και για 1η αναθεώρηση προϋπολογισμού έτους 2016».
8) Το υπ' αριθμ. 2/55515/ΔΠΓΚ/19-07-2016 έγγραφο
του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Απάντηση σε
αίτημα για χρήση ταμειακών διαθεσίμων».
9) Τη σχετική εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων.
10) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την 1η Αναθεώρηση του προϋπολογισμού του ΕΛ.Γ.Α. έτους 2016, τα βασικά οικονομικά
μεγέθη του οποίου, σύμφωνα με το ισχύον Ευρωπαϊκό
Σύστημα Λογαριασμών - ESA, έχουν, σε ευρώ, ως εξής:
Αρχικός
1η Αναθεώρηση
Προϋπολογισμός 2016 Προϋπολογισμού 2016
ΕΣΟΔΑ:
174.675.000,00 174.675.000,00
ΕΞΟΔΑ:
157.425.000,00 189.675.000,00
ΙΣΟΖΥΓΙΟ:
17.250.000,00 -15.000.000,00
Το αρνητικό ισοζύγιο θα καλυφθεί με ισόποση χρήση
ταμειακών διαθεσίμων.
2. Ειδικότερα, η εξειδίκευση αυτού κατά λογαριασμό
αποτυπώνεται στο συνημμένο πίνακα, που αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης κοινής υπουργικής
απόφασης.
3. Εντέλλεται η διοίκηση του εν λόγω φορέα όπως
συνεργαστεί με τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου, ώστε να εξειδικευθούν σε μηνιαία και τριμηνιαία βάση οι κατηγορίες
εσόδων και εξόδων που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς των συνημμένων πινάκων, καθώς και για τις
λοιπές ενέργειες.
4. Η διοίκηση του ανωτέρω φορέα καλείται να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν αρνητικές αποκλίσεις
από τους εγκεκριμένους δημοσιονομικούς στόχους,
λαμβάνοντας εγκαίρως όλα τα απαραίτητα μέτρα προς
το σκοπό αυτό.
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ϳϯ

ϭϱϲ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ

ϭϱϲ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ

Ϯ͘ȵʋɿʖʉʌɻɶɼʍɸɿʎ;сɶнɷнɸнʍʏͿ

ϳϰ

ϭϳ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ

ϭϳ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ

ɶͿɈɲʃʏɿʃʉʑɅʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑ

ϳϰ͘ϵϲ

ϭϳ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ

ϭϳ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ

ɷͿȵɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉɿɅʊʌʉɿɅȴȵ
;ɴɳʍɸɿɼɷɻʐʋʉɶɸɶʌɲʅʅɹʆʘʆ
ɇȰȵͿ

ϰϯ͘ϬϬΎнϰϭ͘ϭϬ

Ϭ

Ϭ

ɸͿȵ͘ȵ͘

ϰϯ͘Ϭϰɼϳϰ͘Ϭϴ

Ϭ

Ϭ

ʍʏͿȿʉɿʋɹʎ

ȿɃȻɅȰϳϰȾȰȻɅȿȸɆɏɀȵɇȰɅKɈɃȾɆȰɈɃɇȳȻȰ
ȿɃȳȰɆȻȰɇɀɃɇȰɇɈɃȾɃɍɆȵɃȿɉɇȻɏɁȿɃȳɏ
ȵȳȳɉȸɇȵɏɁ͕ȰɁȰȿȸɎȸȴȰɁȵȻȰȾɏɁȾȰȻȿɃȻɅɏɁ
ɉɅɃɍɆȵɏɇȵɏɁɇȰɇȰɅɃɈɃȾɆȰɈɃɇ͕ɈȰɀȵȻȰȾȵɇ
ȴȻȵɉȾɃȿɉɁɇȵȻɇȰɅɃɈɃȾɆȰɈɃɇ͕
ȰɉɂȸɇȵȻɇɀȵɈɃɍȻȾɃɉȾȵɌȰȿȰȻɃɉɅȿȸɁ
ɅȵɆȻɅɈɏɇȵɏɁɅȴȵȾȰȻɈȰȾɈȻȾɃɉɅͬɉ

Ϭ

Ϭ

ϯϬ͘ϬϬϬ

ϯϬ͘ϬϬϬ

ϳϲɅȿȸɁϳϲ͘Ϭϰ

ϭ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ

ϭ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ

ϱ͘Ȼɷɿʉʋɲʌɲɶʘɶɼʋɲɶʀʘʆ

ϳϴɅȿȸɁϳϴ͘Ϭϱ

Ϭ

Ϭ

ϲ͘ȿʉɿʋɳȶʍʉɷɲ

ϴϮ͘ϬϭȾȰȻȿɃȻɅȰȵɇɃȴȰɅɃɉȴȵɁ
ɈȰɂȻɁɃɀɃɉɁɈȰȻɇɈȻɇȰȿȿȵɇȾȰɈȸȳɃɆȻȵɇ

Ϭ

Ϭ

ϭϰϱ͘ϬϬϬ

ϭϰϱ͘ϬϬϬ

ϭϱϳ͘ϰϮϱ͘ϬϬϬ

ϭϴϵ͘ϲϳϱ͘ϬϬϬ

ϲϬɅȿȸɁϲϬ͘Ϭϱ

ϭϱ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ

ϭϱ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ

ϲϬ͘ϬϬȵɏɇϲϬ͘Ϭϭ

ϭϮ͘ϮϬϭ͘ϬϬϬ

ϭϮ͘ϮϬϭ͘ϬϬϬ

ϲϬ͘ϬϯȵɏɇϲϬ͘Ϭϰ

ϯ͘ϮϱϬ͘ϬϬϬ

ϯ͘ϮϱϬ͘ϬϬϬ

ϰϵ͘ϬϬϬ

ϰϵ͘ϬϬϬ

ϯ͘ȶʍʉɷɲʋɲʌɸʋʊʅɸʆʘʆ
ɲʍʖʉʄɿʙʆ
ϰ͘ȶʍʉɷɲȾɸʔɲʄɲʀʘʆ;Ɉʊʃʉɿ
ɅɿʍʏʘʏɿʃʉʀͿ

ϳ͘ȶʃʏɲʃʏɲʃɲɿȰʆʊʌɶɲʆɲ
ȶʍʉɷɲ
ȻȻ͘ȵɂɃȴȰ
;сϴнϵнϭϬнϭϭнϭϮнϭϯнϭϰнϭϱнϭϲͿ
ϴ͘Ȱʅʉɿɴɹʎʃɲɿȶʇʉɷɲ
Ʌʌʉʍʘʋɿʃʉʑ;сʍʏʚнɺнɻͿ
ʍʏͿȰʅʉɿɴɹʎɹʅʅɿʍɽʉʐʃɲɿ
ɻʅɸʌʉʅʀʍɽɿʉʐʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ
ɺͿȵʌɶʉɷʉʏɿʃɹʎɸɿʍʔʉʌɹʎʃɲɿ
ɸʋɿɴɲʌʑʆʍɸɿʎɹʅʅɿʍɽʉʐʃɲɿ
ɻʅɸʌʉʅʀʍɽɿʉʐʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ
ɻͿɅɲʌɸʋʊʅɸʆɸʎʋɲʌʉʖɹʎʃɲɿ
ɹʇʉɷɲʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ

ϳϱ

ϴϭ͘Ϭϭ;ɅȿȸɁϴϭ͘Ϭϭ͘ϬϰȾȰȻϴϭ͘Ϭϭ͘ϬϱͿ


ϲϬ͘ϬϮ

ϵ͘ȰʅʉɿɴɹʎʃɲɿȶʇʉɷɲɈʌʀʏʘʆ

ϲϭ

ϭ͘ϲϬϬ͘ϬϬϬ

ϭ͘ϰϵϬ͘ϬϬϬ

ϭϬ͘ɅɲʌʉʖɹʎɈʌʀʏʘʆ

ϲϮ

ϭ͘ϭϬϬ͘ϬϬϬ

ϭ͘ϭϵϬ͘ϬϬϬ

ȵʃʏʘʆʉʋʉʀʘʆȸʄɸʃʏʌɿʃʊɆɸʑʅɲ
ͲʔʘʏɲɹʌɿʉͲɊɷʌɸʐʍɻͲ
Ɉɻʄɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɸʎ

ϲϮ͘ϬϬȵɏɇϲϮ͘Ϭϯ

ϱϬϬ͘ϬϬϬ

ϱϵϬ͘ϬϬϬ

ȵʃʏʘʆʉʋʉʀʘʆȵʆʉʀʃɿɲ

ϲϮ͘Ϭϰ

ϱϬϬ͘ϬϬϬ

ϱϬϬ͘ϬϬϬ

ȵʃʏʘʆʉʋʉʀʘʆȰʍʔɳʄɿʍʏʌɲ

ϲϮ͘Ϭϱ

ϱϬ͘ϬϬϬ

ϱϬ͘ϬϬϬ
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ȵʃʏʘʆʉʋʉʀʘʆȵʋɿʍʃɸʐɹʎʃɲɿ
ɇʐʆʏɻʌɼʍɸɿʎ
ϭϭ͘Ɍʊʌʉɿ
;ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʉʐʃɲɿ
ʔʊʌʉʐɸɿʍʉɷɼʅɲʏʉʎʖʌɼʍɻʎͿ
ȵʃʏʘʆʉʋʉʀʘʆɌʊʌʉʎ
ȵɿʍʉɷɼʅɲʏʉʎɍʌɼʍɻʎ

ϲϮ͘Ϭϳ

ϱϬ͘ϬϬϬ

ϱϬ͘ϬϬϬ

ϲϯнϴϴ͘Ϭϴнϴϴ͘Ϭϵ

ϰϬ͘ϬϬϬ

ϰϬ͘ϬϬϬ

Ϯ͘ϬϬϬ

Ϯ͘ϬϬϬ

ϭϮ͘ȴɿɳʔʉʌɲȶʇʉɷɲ

ϲϬ͘ϬϱнϲϰɅȿȸɁϲϰ͘ϭϭȾȰȻϲϰ͘ϭϮнϴϮ͘ϬϬнϴϴ͘Ϭϲн
ϱϯ͘ϬϭнɅȿȸɆɏɀȵɇɅɆɃȲȿȵɎȵɏɁϰϰʖʌɹʘʍɻ
;ɅȿȸɁϰϰ͘ϭϰȾȰȻϰϰ͘ϭϱͿɀȵȻɃɁϴϰɹʍʉɷʉɀȵȻɃɁ
ϳϴ͘Ϭϱ</ϲϳʃɲɿʄʉɿʋɳɹʇʉɷɲʋʉʐɷɸʆɹʖʉʐʆ
ʏɲʇɿʆʉʅɻɽɸʀʍɸɳʄʄɸʎʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎ

ϭϯϳ͘ϲϯϱ͘ϬϬϬ

ϭϲϵ͘ϴϴϱ͘ϬϬϬ

ȵʃʏʘʆʉʋʉʀʘʆɀɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ
ȵɿʍʉɷɻʅɳʏʘʆʍɸɈʌʀʏʉʐʎ
;ɷʘʌɸɹʎ͕ɸʋɿʖʉʌɻɶɼʍɸɿʎͿ

ϲϰ͘Ϭϲʃɲɿϲϳ

ϭϭϭ͘ϭϳϴ͘ϬϬϬ

ϭϰϯ͘ϰϮϴ͘ϬϬϬ

ϭϯ͘Ɉʊʃʉɿʃɲɿʍʐʆɲʔɼɹʇʉɷɲ

ϲϱȾȰȻϭϲ͘ϭϴ

ϴϬϬ͘ϬϬϬ

ϴϬϬ͘ϬϬϬ

Ϭ

Ϭ

ϴϭ͘ϬϬɅȿȸɁϴϭ͘ϬϬ͘ϬϯȾȰȻϴϭ͘ϬϬ͘Ϭϰ

ϭϬϬ͘ϬϬϬ

ϭϬϬ͘ϬϬϬ

ϭϬͲϭϲ;ȰȳɃɆȵɇͲɅɏȿȸɇȵȻɇͿɅȿȸɁϭϲ͘ϭϴ

ϲϱϬ͘ϬϬϬ

ϲϳϬ͘ϬϬϬ

ϭϰ

ϲϬϬ͘ϬϬϬ

ϲϮϬ͘ϬϬϬ





ϭϳ͘ϮϱϬ͘ϬϬϬ

Ͳϭϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ

ȵʃʏʘʆʉʋʉʀʘʆɷɲʋɳʆɸʎ
ʋʌʉʅɻɽɸɿʙʆʋʄɻʌʘʏɹɸʎʍʏʉ
ʃʌɳʏʉʎɸʋʀʏʘʆɷɲʆɸʀʘʆʋʉʐ
ɹʖʉʐʆʄɻʔɽɸʀʅɸʏɻʆɸɶɶʑɻʍɻ
ʏʉʐȵʄʄɻʆɿʃʉʑȴɻʅʉʍʀʉʐ
ϭϰ͘ȶʃʏɲʃʏɲʃɲɿȰʆʊʌɶɲʆɲ
ȶʇʉɷɲ
ϭϱ͘ȾɲɽɲʌɼȾʏɼʍɻɅɲɶʀʘʆ
;ʉʅɳɷɲϭͿ͘ȸɷɿɲʔʉʌɳʅɸʏɲʇʑ
ɲɶʉʌʙʆʃɲɿʋʘʄɻɽɹʆʏʘʆ
ʋɲɶʀʘʆʃɲʏɳʏɻʖʌɼʍɻ͘
ȵʃʏʘʆʉʋʉʀʘʆɹʋɿʋʄɲʃɲɿ
ʄʉɿʋʊʎɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ
ϭϲ͘Ȱɶʉʌɹʎʖʌɼʍɻʎ;ʉʅɳɷɲϮͿ͘
ȸʉʅɳɷɲϮɸʇʉɷʉʋʉɿɸʀʏɲɿʅɸ
ɴɳʍɻʏɿʎɲɶʉʌɹʎʃɲɿʊʖɿʏɻʆ
ɲʌʖɼʍʐʍʖɹʏɿʍɻʎɸʍʊɷʉʐͲ
ɸʇʊɷʉʐɼʏɻʎɲʆɳʄʘʍɻʎʏʘʆ
ɲʋʉɽɸʅɳʏʘʆ͘
ȻɇɃȷɉȳȻɃ;сȻͲȻȻͿ

ϴϴ͘Ϭϴнϴϴ͘Ϭϵ



ϮϬͲϮϴ



Ύȴɸʆɲʔʉʌɳʃɲʏɲɽɹʍɸɿʎʅɸʏʊʖʘʆ͕ɲʄʄɳʏʉʐʎɸɿɷɿʃʉʑʎʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑʎɶɿɲɸʋɿʖʉʌɻɶɼʍɸɿʎɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ͘

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Αυγούστου 2016
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός

Οικονομικών

Αγροτικής Ανάπτυξης

και Τροφίμων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
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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 Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
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 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. 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 διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα 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 συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό 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.

Eõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
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

*02027800509160008*

