
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αποδοχή δωρεάς πολίτη προς το Ελληνικό Δημό-
σιο - Υπουργείο Εσωτερικών.

2 Χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης για κτιριακό 
και μηχανολογικό εκσυγχρονισμό στο εργοστά-
σιο της εταιρείας με την επωνυμία «BOEHRINGER 
INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ».

3 Μεταφορά ποσού στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής 
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) για 
τη χρηματοδότηση της Α΄ δόσης του προγράμμα-
τος «Βοήθεια στο σπίτι» για το χρονικό διάστημα 
από 1.1.2018 - 31.12.2018.

4 Τροποποίηση της 969/84616/3-8-2017 (Β΄ 2968) 
κοινής απόφασης του Υπουργού και του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων, σχετικά με τον καθορισμό του ακριβούς πε-
ριεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής της 
δράσης 1.4 «Στήριξη της προώθησης του μελιού 
και των άλλων προϊόντων της κυψέλης», στο πλαί-
σιο του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών 
παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της με-
λισσοκομίας 2017 - 2018.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  (1) 
 Αποδοχή δωρεάς πολίτη προς το Ελληνικό Δη-

μόσιο - Υπουργείο Εσωτερικών. 

 Με την 11630/30-03-2018 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 

των παρ. 1 και 4 του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 (Α΄ 185), 
όπως αναδιατυπώθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 32 
παρ. 2 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) και τροποποιήθηκαν 
με το άρθρο 28 του ν. 4484/2017 (Α΄ 110), καθώς και 
των άρθρων 496, 498 και 499 του Αστικού Κώδικα, έγινε 
αποδεκτή η δωρεά του πολίτη Κοράση προς το Ελληνικό 
Δημόσιο - Υπουργείο Εσωτερικών, η οποία συνίσταται 
στην παροχή ενός πολυμηχανήματος SAMSUNG XPRESS 
M2675F - MULTIFUNCTION MONOCHROME LASER, 
MODEL: SL-M2675F (SEE)// - S/N: ZD0PBJDDB00085, 
το οποίο θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες της Διεύθυνσης 
Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης - Τμήμα Ειδικού Λη-
ξιαρχείου. 

 Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ   

Ι

 Αριθμ. Φ6.74.οικ/41631/581 (2)

Χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης για κτιριακό 

και μηχανολογικό εκσυγχρονισμό στο εργοστά-

σιο της εταιρείας με την επωνυμία «BOEHRINGER 

INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ  

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Απλοποίηση της 

αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητι-
κών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και 
άλλες διατάξεις»,

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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β) του ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230 Α΄) «Νέο θεσμικό πλαίσιο 
για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες 
διατάξεις»,

γ) του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5 Α΄) «Ρυθμίσεις για την 
εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του 
Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες 
διατάξεις»,

δ) της με α.π. οικ. 5540/71/Φ15/2018 υπουργικής από-
φασης (ΦΕΚ 60 Β΄) «Τροποποίηση της απόφασης του 
Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας αριθ. οικ. 483/35/Φ. 15/2012 (ΦΕΚ 158 Β΄)
"Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας 
για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιη-
τικών δραστηριοτήτων του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α΄), 
την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την 
προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση" και 
τροποποίηση της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Οικονομίας και Ανάπτυξης αριθ. οικ. 32790/392/
Φ. 15/2017 (ΦΕΚ 1061 B΄) "Απλούστευση πλαισίου άσκη-
σης μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων τρο-
φίμων και ποτών και προτυποποίηση των διοικητικών 
διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας"»,

ε) του ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχα-
νικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της 
αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68 Α΄) 
όπως ισχύει,

στ) του άρθρου 7 του ν. 96/1973 «Περί της εμπορίας εν 
γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών 
προϊόντων» (ΦΕΚ 172 Α΄),

ζ) του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 1316/1983 «Ίδρυση, 
οργάνωση και αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού 
Φαρμάκων» (ΦΕΚ 3Α΄), όπως ισχύει,

η) του άρθρου 9 του ν. 3172/2003 «Οργάνωση και 
εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 197 Α΄), όπως αυτός ισχύει μέχρι 
σήμερα,

θ) του ν. 3370/2005 «Οργάνωση και λειτουργία των 
υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 
176 Α΄), όπως ισχύει μέχρι σήμερα,

ι) του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 192 Α΄),

ια) του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄),

ιβ) του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων» (ΦΕΚ 208 Α΄),

ιγ) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210), του
π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(ΦΕΚ 116 Α΄) και του π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 37 Α΄),

ιδ) της αριθ. Υ197 απόφασης του Πρωθυπουργού περί 
ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση (ΦΕΚ 
3722 Β΄),

ιε) της αριθ. οικ. 35209/2015 απόφασης του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρό-
τησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία διο-
ρίστηκε ο Ευστράτιος Ζαφείρης του Χαράλαμπου στη 
θέση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουρ-
γείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας (ΥΟΔΔ 592/2015) και της αριθμ. 90951/
22-08-2017 (ΥΟΔΔ 418/2017) ανανέωσης,

ιστ) της αριθ. οικ. 15597/22.4.2015 απόφασης του 
Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας «Μεταβίβαση δικαιώματος υπο-
γραφής εγγράφων "Με εντολή Υπουργού" στον Γενικό 
Γραμματέα Βιομηχανίας, στους Προϊστάμενους Γενικών 
Διευθύνσεων και στους Προϊστάμενους Διευθύνσεων, 
στους Προϊστάμενους Τμημάτων της Γενικής Γραμμα-
τείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυ-
γκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (ΦΕΚ 689 Β΄),

ιζ) τις διατάξεις του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 148 Α΄).

2. Τη με Α.Π. Φ 6.74/6225/732/7-5-2014 υπεύθυνη 
δήλωση έναρξης λειτουργίας στο εργοστάσιο παρα-
σκευής φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών 
σκευασμάτων χωρίς χημική μετατροπή της εταιρείας 
BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

3. Το αριθ. 1452/2015/1-4-2015 έγγραφο της υπηρεσίας
δόμησης του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας περί 
επιτρεπόμενων χρήσεων στο αγροτεμάχιο που δραστη-
ριοποιείται η μονάδα.

4. Τη με α.π. 84484/9-12-2015 γνωμοδότηση του ΕΟΦ.
5. Τη με Α.Π. Φ 6.74/101982/1435/1-3-2016 υπουργική 

απόφαση χορήγησης στο εν λόγω εργοστάσιο άδειας 
εγκατάστασης κτιριακού και μηχανολογικού εκσυγχρο-
νισμού διάρκειας τριών (3) ετών.

6. Το με α.π. Φ 6.74/13760/215/2-2-2018 αίτημα της 
εταιρείας.

7. Την από 22/03/2018 εισήγηση της Δ/νσης Αδειοδό-
τησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων της 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, αποφασίζουμε:

1. Χορηγούμε έγκριση εγκατάστασης μηχανολογικού 
και κτιριακού εκσυγχρονισμού διάρκειας πέντε (5) ετών 
στο εργοστάσιο της BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ 
ΑΕ όπως απεικονίζεται στα θεωρημένα με την Α.Π.
Φ 6.74/101982/1435/1-3-2016 απόφαση σχεδιαγράμμα-
τα που συνοδεύουν την μηχανολογική μελέτη και έχει 
τα πιο κάτω στοιχεία:

Φορέας: BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ
Θέση εγκατάστασης: 5ο χλμ. Λ. Παιανίας - Μαρκόπου-

λου, Ο.Τ. 178-179, Κορωπί Αττικής.
Είδος δραστηριότητας: Παραγωγή φαρμακευτικών 

προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων χωρίς 
χημική μετατροπή και συσκευασία συμπληρωμάτων 
διατροφής

ΚΑΔ 2008: 21.20
Εξοπλισμός εργοστασίου
Παραγωγικός μηχανολογικός εξοπλισμός:
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ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΙΣΧΥΣ
(KW)

ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ
(KW)

ΑΞΙΑ
(Ευρώ)

Εγκεκριμένος (στην με Α.Π. 6225/732/Φ6.74/7-5-2014
Υ.Δ. λειτουργίας)
Καταργηθείς

844,68
-142,30

380,15
-160,06

14.569.670

Εγκατεστημένος
Εκσυγχρονισμού (αιτούμενος)

702,38
502,87

220,09
32,00

12.449.636
10.406.864

Σύνολο 1.205,25 251,59 22.856.500

Β. Μη παραγωγικός μηχ/κός εξοπλισμός, προστασίας περ/ντος και εργαζόμενων, βοηθητικός εξοπλισμός

ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΙΣΧΥΣ
(KW)

ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ
(KW)

ΑΞΙΑ
(Ευρώ)

Εγκεκριμένος (στην με Α.Π. 6225/732/Φ6.74/7-5-2014
Υ.Δ. λειτουργίας)
Καταργηθείς

868,77
-374,15

101,47
-58,00

1.299.176

Εγκατεστημένος
Εκσυγχρονισμού (αιτούμενος)

494,62
1.393,48

43,47
9,00

1.117.847
3.018.117

Σύνολο 1.888,10 52,47 4.135.964

2. Η παρούσα έγκριση εγκατάστασης αντικαθιστά την με Α.Π. Φ 6.74/101982/1435/1-3-2016 άδεια εγκατάστασης 
και επεκτείνει την διάρκειά της από τρία (3) σε πέντε (5) έτη ήτοι μέχρι 28-2-2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 3982/2011 όπως ισχύει. Μετά την έναρξη λειτουργίας της μονάδας η οποία τεκμαίρε-
ται με την έκδοση υπεύθυνης δήλωσης λειτουργίας και η οποία πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί εντός των ως άνω 
προθεσμιών, η διάρκεια της έγκρισης εγκατάστασης καθορίζεται, χωρίς ν' απαιτείται νέα διοικητική πράξη, σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6Β (β) του άρθρου 20 του ν. 3982, όπως ισχύει.

3. Η έγκριση χορηγείται για το ανώτατο όριο της κατηγορίας όχλησης, στην οποία εμπίπτει η δραστηριότητα 
σύμφωνα με την παρ. 6Β του άρθρου 20 ν. 3982/2011. Για τυχόν μεταβολές της δραστηριότητας κατά τη διάρκεια 
ισχύος της έγκρισης, δεν απαιτείται ενέργεια του φορέα, εφόσον οι μεταβολές αυτές γίνουν αφενός σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στο αριθ. 1452/2015/1-4-2015 έγγραφο της υπηρεσίας δόμησης του Δήμου Μαρκοπούλου 
Μεσογαίας περί επιτρεπόμενων χρήσεων στο αγροτεμάχιο που δραστηριοποιείται η μονάδα και αφετέρου δεν 
επιφέρουν μετάπτωση της δραστηριότητας σε διαφορετικό βαθμό όχλησης από αυτόν που αναγράφεται στην 
έγκριση εγκατάστασης.

4. Με την επιφύλαξη της πολεοδομικής νομοθεσίας, τυχόν αρχιτεκτονικά σχεδιαγράμματα (τοπογραφικό, διά-
γραμμα κάλυψης, κάτοψη, τομές) ή θεωρήσεις αυτών δεν απαιτούνται για τη χορήγηση της έγκρισης εγκατάστασης, 
σύμφωνα με το άρθρο 3 της αριθ. οικ. 483/35/Φ. 15/2012 απόφασης (Β΄ 158) όπως αντικαταστάθηκε με την αριθ. οικ. 
5540/71/Φ15/2018 απόφαση (Β΄ 60). Εφόσον από την πολεοδομική νομοθεσία απαιτηθεί θεώρηση αρχιτεκτονικών 
σχεδιαγραμμάτων (τοπογραφικό, διάγραμμα κάλυψης, κάτοψη, τομές), η θεώρηση αυτών γίνεται ανεξάρτητα από 
τη διαδικασία χορήγησης έγκρισης εγκατάστασης και μόνο ως απαίτηση της πολεοδομικής νομοθεσίας.

5. Κατά την διάρκεια ισχύος της παρούσας έγκρισης και υπό την προϋπόθεση ότι έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 
μέρος του αιτούμενου εκσυγχρονισμού, να υποβληθούν με αίτηση στην υπηρεσία μας τα δικαιολογητικά που προβλέ-
πονται στην αριθ. οικ.483/35/Φ.15 (ΦΕΚ 158 Β΄/2012) υπουργική απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τη με α.π. 
οικ.5540/71/Φ.15 (ΦΕΚ 60 Β΄/2018) υπουργική απόφαση προκειμένου να χορηγηθεί υπεύθυνη δήλωση Λειτουργίας.

6. Ο φορέας οφείλει να τηρεί και να ανανεώνει εγκαίρως την Φ.6314/6193/Περιβ.9/17-12-2015 (ΑΔΑ: 7Θ11ΟΡ1Κ-ΝΩ7
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

7. Η έγκριση αυτή δεν απαλλάσσει τον φορέα της από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη έγκριση ή άδεια 
για την οποία προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση από άλλες διατάξεις. Για τυχόν κυρώσεις που προκύπτουν από τη 
μη σαφή υλοποίηση των διατάξεων του παρόντος νόμου, αυτές θα επιβληθούν με νεότερη απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 17 Απριλίου 2018

Με εντολή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
Ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ   

Ο Υπουργός Υγείας

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ
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 Αριθ. Φ.3/6/19893/1617 (3)
Μεταφορά ποσού στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής 

Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) για 

τη χρηματοδότηση της Α΄ δόσης του προγράμμα-

τος «Βοήθεια στο σπίτι» για το χρονικό διάστημα 

από 1.1.2018 - 31.12.2018. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 153 του ν. 4483/2017

(Α΄ 107) «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού 
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επι-
χειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις 
σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά 
και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφι-
κής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 149 του ν. 3655/2008
(Α΄ 58) «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του 
Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλι-
στικές διατάξεις» όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του 
ν. 3863/2010 (Α΄ 115) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και 
συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», 
όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 20, 24 και 77 του ν. 4270/ 
2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και επο-
πτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως αυτές ισχύουν.

5. Τις διατάξεις άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (Α΄ 29) 
«Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμε-
τώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της 
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές 
διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυ-
ρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 (Α΄ 168) «Οργα-
νισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

8. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Την αριθμ. Υ29/9.10.2015 (Β΄ 2168) απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

10. Τις διατάξεις του άρθρου 12 της αριθμ. Φ.80000/
οικ. 12445/2646/10.8.2012 (Β΄ 2371) κοινής απόφασης 
των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας και Οικονομικών «Κανονισμός Οικονομικής 
Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ασφαλιστι-
κού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.)».

11. Τις διατάξεις αριθμ. οικ. Φ.3/6/11589/807/15.3.2018 
(Β΄ 1019) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης και Οικονομικών σχετικά με τον «Προσδιορισμό 
της διαδικασίας μεταφοράς των μεταβιβαζόμενων πό-
ρων για τη χρηματοδότηση του προγράμματος "Βοή-
θεια στο σπίτι" για τα χρονικά διαστήματα από 1.1.2018- 
31.12.2018 και 1.1.2019-31.12.2019».

12. Την ανάγκη συνέχισης των υπηρεσιών που παρέ-
χονται σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως οι 
εξαρτώμενοι ηλικιωμένοι πολίτες και ΑμεΑ που αντιμε-
τωπίζουν αυξημένες ανάγκες φροντίδας ειδικά κατά τη 
σημερινή περίοδο οξείας κρίσης που διανύει η χώρα.

13. Την αριθ. πρωτ. οικ. 19734/1612/30.3.2018 και αριθ. 
πρωτ. οικ. 12956/945/28.2.2018 εισήγηση της προϊστα-
μένης της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
5(ε) του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

14. Την εισήγηση της Ειδικής Επιτροπής διαχείρι-
σης του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενε-
ών (Α.Κ.Α.ΓΕ.) όπως διατυπώθηκε κατά την αριθ. 55η/ 
15.3.2018 συνεδρίασή της.

15. Το αριθ. 1/2.4.2018 πρακτικό της Συνεδρίασης 
της Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής 
Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Υπουργείου 
Εσωτερικών - Ε.Ε.Τ.Α.Α. - Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού διότι η δαπάνη ύψους δεκαοκτώ εκα-
τομμυρίων ευρώ (18.000.000,00 €) θα καλυφθεί από τις 
πιστώσεις του προϋπολογισμού του Ασφαλιστικού Κε-
φαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών/Εισφορά Αλληλεγγύης 
Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) οικονομικού έτους 2018.

17. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη του ΚΑΕ 
2499/β πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» είναι εντός των 
ορίων του προϋπολογισμού έτους 2018 του Α.Κ.Α.ΓΕ. 
[κοινή υπουργική απόφαση: Φ.ΑΚΑΓΕ/ 60460/2169/
15-1-2018 (ΑΔΑ: Ω24Ζ465Θ1Ω-ΡΔ6)] με όριο της δαπά-
νης για το έτος 2018 τα 40 εκ. ευρώ.

18. Την αριθ. Φ.3/1/3088/146/20.2.2018 (με ΑΔΑ: 
ΨΞΘ9465Θ1Ω-ΣΩΠ) απόφαση Ανάληψης Υποχρέω-
σης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σε βάρος των πιστώσεων 
του Κ.Α.Ε 2499/β «Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι» του 
προϋπολογισμού του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλλη-
λεγγύης Γενεών/Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων 
(Ε.Α.Σ.) οικονομικού έτους 2018.

19. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη του ΚΑΕ 
2499/β «Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι» είναι εντός των 
ορίων που έχουν τεθεί από το ΜΠΔΣ 2018-2021. Διευ-
κρινίζεται ότι το όριο της δαπάνης για το έτος 2018 έχει 
τεθεί στα 40 εκ. ευρώ.

20. Την από 30.03.2018 Προγραμματική Σύμβαση 
(ΑΔΑ: 64Δ2465Θ1Ω-ΙΥ6 και ΑΔΑΜ: 18SYMV002892333), 
αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την μεταφορά του ποσού των δεκαοκτώ 
εκατομμυρίων ευρώ (18.000.000,00 €) από το Α.Κ.Α.ΓΕ. 
στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοί-
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κησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) για την κάλυψη της Α΄ δόσης που 
αφορά στο 45% του εκτιμώμενου συνολικού ποσού των 
40.000.000,00 ευρώ που αναλογεί στο Α.Κ.Α.ΓΕ. για τις 
υπηρεσίες του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» που 
παρασχέθηκαν και θα παρασχεθούν για την περίοδο από 
1.1.2018 - 31.12.2018 στους συνταξιούχους των Φορέων 
Κοινωνικής Ασφάλισης και του Δημοσίου.

2. Η μεταφορά του ποσού στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. θα γίνει 
από τον Λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης-Εισφορά 
Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) του Ασφαλιστικού 
Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.), ο οποίος τη-
ρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος (αρ. λογ. 261 45 156), 
με έκδοση επιταγών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 12 της αριθμ. Φ.80000/οικ. 12445/2646/10.8.2012 
(Β΄ 2371) κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Οικονομικών 
«Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής 
Λειτουργίας του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης 
Γενεών (Α.ΚΑ.ΓΕ.)».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Απριλίου 2018

Οι Υπουργοί

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Αναπληρωτής Υπουργός
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οικονομικών

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ   

Ι

   Αριθμ. 357/57340 (4)
Τροποποίηση της 969/84616/3-8-2017 (Β΄ 2968) 

κοινής απόφασης του Υπουργού και του Αναπλη-

ρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-

φίμων, σχετικά με τον καθορισμό του ακριβούς 

περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής 

της δράσης 1.4 «Στήριξη της προώθησης του με-

λιού και των άλλων προϊόντων της κυψέλης», στο 

πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης των συν-

θηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων 

της μελισσοκομίας 2017 - 2018. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 13 έως 29 του ν. 2637/1998 «Σύσταση 

Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού 
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσα-
νατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης 
και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύν-
σεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας 
και "Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης" Α.Ε. και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 200), όπως ισχύουν.

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 

της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98).

γ) Της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/ 
2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην 
εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους 
τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και 
προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
(Α΄ 32), όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παράγραφο 
2 του άρθρου 46 του ν. 4384/2016 (Α΄ 78).

δ) Των άρθρων 20, 66, 67, 68 και 77 του ν. 4270/2014 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως έχουν τροποποιηθεί 
και ισχύουν.

ε) Της αριθ. 826/72508/4-7-2017 (Β΄ 2334) κοινής 
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων «Πρόγραμμα για τη βελτίωση των 
συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της 
μελισσοκομίας για τα έτη 2017-2018».

στ) Της αριθ. Υ200/21-11-2016 απόφασης του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη 
Τσιρώνη» (Β΄ 3755/21.11.2016), όπως ισχύει.

2. Τους κανονισμούς:
α) (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά 
με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακο-
λούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κα-
τάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 
165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 
1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 
347, 20.12.2013, σ. 549), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη 
θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προ-
ϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 
922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) 
αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347, 20.12.2013, 
σ. 671), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ) Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1366 
της Επιτροπής, της 11ης Μαΐου 2015, για τη συμπλή-
ρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1308/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά 
τις ενισχύσεις στον τομέα της μελισσοκομίας (ΕΕ L 211, 
8.8.2015, σ. 3).

δ) Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1368 της Επιτρο-
πής, της 6ης Αυγούστου 2015, για τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά τις ενισχύσεις στον τομέα της μελισσοκομίας (ΕΕ 
L 211, 8.8.2015, σ. 9).

3. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (Α΄ 145), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/1102 της Επι-
τροπής, της 5ης Ιουλίου 2016, που κοινοποιήθηκε με 
τον αριθ. C(2016) 4133, σχετικά με την έγκριση των εθνι-
κών προγραμμάτων για τη βελτίωση της παραγωγής και 
εμπορίας μελισσοκομικών προϊόντων που υποβάλλουν 
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τα κράτη μέλη σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου (ΕΕ L 182, 7.7.2016, σ. 55).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βά-
ρος του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2018, 
πέραν αυτής που έχει εγκριθεί με την αριθ. 826/72508/
4-7-2017 (Β΄ 2334) κοινή απόφαση των Υπουργών Οι-
κονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, απο-
φασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση της αριθ. 969/84616/3-8-2017
κοινής υπουργικής απόφασης

1. Το άρθρο 2 της αριθ. 969/84616/3-8-2017 (Β΄ 2968) 
κοινής απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αντικα-
θίσταται ως εξής:

«Άρθρο 2
Επιλέξιμες Δαπάνες

1. Η κάλυψη της δαπάνης συμμετοχής σε εκθέσεις με 
τη δημιουργία εκθεσιακών περιπτέρων. Καλύπτεται το 
κόστος ενοικίασης και διαμόρφωσης του περιπτέρου, τα 
έξοδα συμμετοχής, μετάβασης και διαμονής στον τόπο 
πραγματοποίησης της εκδήλωσης και επιστροφής στην 
έδρα και τα έξοδα μεταφοράς του εκθεσιακού υλικού.

2. Η κάλυψη της δαπάνης επιμέλειας και δημιουργίας 
έντυπου ή/και οπτικοακουστικού ενημερωτικού υλικού 
με σκοπό την ανάδειξη της ποιότητας του ελληνικού 
μελιού και των άλλων μελισσοκομικών προϊόντων και 
την προβολή του κλάδου της μελισσοκομίας, εν γένει. 
Καλύπτεται το κόστος εκτύπωσης, κινηματογράφησης 
ή/και ηχογράφησης και τα έξοδα μετάβασης και διαμο-
νής στον τόπο πραγματοποίησης της δραστηριότητας.
Το ενημερωτικό υλικό δεν μπορεί να προβάλει εμπορι-
κές επωνυμίες ή εμπορικά σήματα ιδιωτών ή επιχειρή-
σεων, που έχουν σκοπό το κέρδος μέσω της εμπορίας 
μελισσοκομικών προϊόντων.

3. Η κάλυψη της δαπάνης συμμετοχής σε ημερίδες/συ-
νέδρια με σκοπό την ανάδειξη της ποιότητας του ελλη-
νικού μελιού και των άλλων μελισσοκομικών προϊόντων 
και την προβολή του κλάδου της μελισσοκομίας εν γένει. 
Καλύπτεται το κόστος εγγραφής για συμμετοχή στην 
εκδήλωση και το κόστος μετάβασης και διαμονής στον 
τόπο πραγματοποίησης της εκδήλωσης και επιστροφής 
στην έδρα.

4. Η κάλυψη της δαπάνης διοργάνωσης ημερίδων/
συνεδρίων με σκοπό την ανάδειξη της ποιότητας του 
ελληνικού μελιού και των άλλων μελισσοκομικών προϊ-
όντων και την προβολή του κλάδου της μελισσοκομίας 
εν γένει. Καλύπτεται το κόστος ενοικίασης αίθουσας και 
εποπτικού υλικού, διαμόρφωσης χώρων, παροχής καφέ/ 
χυμών και εδεσμάτων κ.λπ. και δαπάνες μετάβασης και 
διαμονής των εισηγητών στον τόπο πραγματοποίησης 
της εκδήλωσης και επιστροφής τους στην έδρα.

5. Η κάλυψη της δαπάνης ραδιοφωνικής, τηλεοπτικής 
ή/και διαδικτυακής προβολής με σκοπό την ανάδειξη της 
ποιότητας του ελληνικού μελιού και των άλλων μελισσοκο-
μικών προϊόντων και την προβολή του κλάδου της μελισσο-
κομίας εν γένει. Δεν καλύπτονται έξοδα προβολής ιδιωτών 
ή επιχειρήσεων ή των εμπορικών επωνυμιών ή/και εμπο-
ρικών σημάτων ιδιωτών ή επιχειρήσεων, που έχουν σκοπό 
το κέρδος μέσω της εμπορίας μελισσοκομικών προϊόντων.

6. Η κάλυψη της δαπάνης για την αναγνώριση μελισσο-
κομικών προϊόντων ως ΠΟΠ, ΠΓΕ ή Ιδιότυπο Παραδοσια-
κό Προϊόν. Καλύπτεται το κόστος πραγματοποίησης των 
απαραίτητων φυσικοχημικών αναλύσεων και το κόστος 
σύνταξης και υποβολής του φακέλου.

7. Η κάλυψη της δαπάνης εκπόνησης μελετών αγοράς 
με σκοπό την ανάδειξη και την προώθηση του ελληνικού 
μελιού και των άλλων μελισσοκομικών προϊόντων.».

Άρθρο 3
Το υπόδειγμα Ι της αριθ. 969/84616/3-8-2017 (Β΄ 2968) 

κοινής απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αντικα-
θίσταται ως εξής:
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Άρθρο 4 
Έναρξη ισχύος

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

 Αθήνα, 19 Απριλίου 2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ  
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*02014552604180008*

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι κής 
Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλο-
φορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία 
αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε 
με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Συνδρομητών. Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ-
σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά 
για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 
διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, 

με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπη-

ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι: 

www.et.gr/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων ή Τεύχη ή Διάθεση ΦΕΚ ή Πώληση ή Συν-

δρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας δίδονται πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). 

Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν 
τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημο-
σίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογρα-
φικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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