
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. οικ. 1246/95/ 04-02-2011 
υπουργικής απόφασης με θέμα: «Έγκριση του Οδη-
γού του Προγράμματος “Εξωστρέφεια -Ανταγωνι-
στικότητα των Επιχειρήσεων” του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρημα-
τικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013», όπως ισχύει, 
ως προς την προθεσμία προσκόμισης της νέας ή 
ανανεωμένης άδειας λειτουργίας των ολοκληρωμέ-
νων έργων.

2 Επιβολή πολλαπλού τέλους στον Muhammad 
Saleem του Abdul Shakoor και της Hameda Bibi 
για Τελωνειακή Παράβαση.

3 Επιβολή πολλαπλών τελών για τελωνειακή παρά-
βαση λαθρεμπορίας καπνικών στον MUCAJ RIZA 
του CENO

4 Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ μει-
ωμένου ωραρίου του ΝΠΔΔ Οργανισμός Πολιτι-
σμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, Δήμου Αθηναί-
ων (Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.).

5 Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Βύρωνα.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. Οικ. 107889/572 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. οικ. 1246/95/04-02-2011 

υπουργικής απόφασης με θέμα: «Έγκριση του Οδη-

γού του Προγράμματος “Εξωστρέφεια -Ανταγωνι-

στικότητα των Επιχειρήσεων” του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρημα-

τικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013», όπως ισχύ-

ει, ως προς την προθεσμία προσκόμισης της νέας ή 

ανανεωμένης άδειας λειτουργίας των ολοκληρω-

μένων έργων.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Το Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 
98/Α’/2005) και ιδίως το άρθρο 90. 

2. Το Π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (ΦΕΚ 185/Α’/3-9-2014). 

3. Το Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, 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, Υποδο-
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μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά της 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονο-
μίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΦΕΚ 114/Α’/22-10-2015). 

4. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α’/23-10-2015). 

5. Την υπ’ αριθ. πρωτ οικ. 35209/13-8-2015 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ/ 
592/18-8-2015) απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας περί ορισμού του Ευστράτιου Ζαφεί-
ρη του Χαράλαμπου στη θέση του Γενικού Γραμματέα 
Βιομηχανίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρό-
τησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

6. Την υπ’ αριθ. οικ. 107837/21-10-2015 (ΦΕΚ 2280/
Β/22-10-2015) απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού περί 
«Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού, Θεοδώρα Τζάκρη». 

7. Την υπ’αριθ. οικ. 15597/7-4-2015 (ΦΕΚ 689/ 22-4-
2015) απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυ-
γκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί «Μετα-
βίβασης δικαιώματος υπογραφής εγγράφων “Με Εντολή 
Υπουργού” στον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, στους 
Προϊσταμένους Διευθύνσεων και στους Προϊσταμένους 
Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του 
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. 

8. Την υπ’ αριθ. Ε(2007) 5338/26-10-2007 απόφαση της 
Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμ-
ματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» για 
κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο σύγκλισης 
για τις οκτώ Περιφέρειες της Ελλάδος (CCI GR161 PO001). 

9. Την υπ’ αριθ. C(2007) 5443/5.11.07 απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Αττική 
(Κωδικός CCI 2007GR161PO006). 

10. Την υπ’ αριθ. C(2007) 5337/26.10.07 απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Μακεδο-
νία - Θράκη (Κωδικός CCI 2007GR161PO008). 

11. Την υπ’ αριθ. C(2007) 5332/26.10.07 απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ 
Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος (Κωδικός CCI 
2007GR16UPO001). 

12. Την υπ’ αριθ. C(2007)5439/5.11.07 απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Κρήτη και 
Νήσοι Αιγαίου (Κωδικός CCI 2007GR16UPO002). 

13. Tην υπ’ αριθ. 14225/27-3-2008 εγκύκλιο της Ειδικής 
Υπηρεσίας Στρατηγικής Σχεδιασμού και Αξιολόγησης 
του ΥΠΟΙΟ, σχετικά με την εξειδίκευση των Επιχειρησι-
ακών Προγραμμάτων. 

14. Τον κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της επιτροπής για 
τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κα-
νονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί κα-
θορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

15. Τον κανονισμό (ΕΚ) 1998/15-12-2006 της επιτροπής 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την εφαρμογή των άρ-
θρων 87 και 88 της συνθήκης στις Ενισχύσεις Ήσσονος 
Σημασίας (De Minimis), όπως ισχύει. 

16. Τον κανονισμό (ΕΚ) 800/6-8-2008 της επιτροπής 
(Γενικός Κανονισμός Απαλλαγής κατά κατηγορία) και 
ειδικότερα, το άρθρο 14. 

17. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγ-
χος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007-2013» και ιδίως τα άρθρα 
3, 4, 5, 6, 7 και 17 (ΦΕΚ 267/Α’/2007), όπως τροποποιήθη-
κε με το Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και 
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του 
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-
2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α/2010). 

18. Την υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρι-
σης με αριθμό 14053/ΕΥΣ1749/27-03-2008 (ΦΕΚ 540/
Β΄/2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

19. Την υπ’ αριθ. 8790/1014Α/0063Α/24-7-2008 απόφα-
ση του Υπουργού Ανάπτυξης «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων 
διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμ-
ματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του 
ΕΣΠΑ 2007-2013 στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του 
Υπουργείου Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 1965/Β’/ 24-9-2008). 

20. Την υπ’ αριθ. 46680/ΕΥΣ6517/13-10-2008 κοινή 
υπουργική απόφαση εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχεί-
ρισης για πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2007-
2013 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Αντα-
γωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» όπως τροποποι-
ήθηκε με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις με ΑΠ 58758/
ΕΥΣ8528/16.12.2008, 59540/ΕΥΣ8572/18.12.2008 (ΦΕΚ 
2632/Β’/29.12.2008 και 2652/Β’/30.12.2008), 13708/
ΕΥΣ1926/13.3.2009 (ΦΕΚ 502/Β’/19.3.2009), 2637/
ΕΥΣ4221/26.05.2009 (ΦΕΚ 1019/Β’/2009), 317733/
ΕΥΣ5030/24.06.2009 (ΦΕΚ 1317/Β’/2009), 45525/
ΕΥΣ6413/15.09.2009 (ΦΕΚ 2010/Β’/2009) και 49448/
ΕΥΣ8114/ 02.10.2009 (ΦΕΚ 2214/Β’/2009). 

21. Την εξειδίκευση του επιχειρησιακού προγράμμα-
τος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» για την 
κατηγορία Πράξεων «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα 
των Επιχειρήσεων», του θέματος προτεραιότητας 09 - 
«Άλλα μέτρα για την τόνωση της έρευνας και της καινο-
τομίας και της επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ». 

22. Την υπ’ αριθ. 4226/1019Δ/14-4-2009 απόφαση του 
ειδικού γραμματέα για την ανταγωνιστικότητα για την 
ανάθεση του έργου: «Επιλογή Ενδιάμεσων Φορέων Δι-
αχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύμφωνα με 
το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του Π.δ. 98/1996» στον 
Ενδιάμεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ). 

23. Το Π.δ. 93/1997 «Όροι και διαδικασίες για την έντα-
ξη και χρηματοδότηση έργων του ιδιωτικού τομέα σε 
προγράμματα ή τμήματά τους του Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης, τα οποία αναφέρονται στους τομείς βιομηχανίας, 
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ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας» και ειδικότερα τα 
άρθρα 2, 3 και 4 (ΦΕΚ 92/Α’/1997). 

24. Την υπουργική απόφαση με υπ’αριθ. πρωτ. 
291/55/Φ.0020/19-01-2011 (ΦΕΚ 86/Β’/31-01-2011) 
για την «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για την κατηγορία 
πράξεων «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) 
και των πέντε Περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης του 
ΕΣΠΑ στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουρ-
γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
και στον Ενδιάμεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότη-
τα (ΕΦΕΠΑΕ)», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 
4463/1348/01.09.2011 (ΦΕΚ 1975/Β΄/05.09.2011) από-
φαση με τίτλο «Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 
291/55/Φ.0020/19.1.2011 υπουργικής απόφασης εκ-
χώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για την κατηγορία 
πράξεων «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και ισχύει. 

25. Το υπ’αριθ. πρωτ. 9095/1195/Α2/23-12-2010 έγ-
γραφο της ΕΥΔ ΕΠΑΕ με θέμα «Έγκριση Οδηγού εφαρ-
μογής της πράξης «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα 
των Επιχειρήσεων». 

26. Την υπ’ αριθ. οικ. 1246/95/04-02-2011 (ΦΕΚ 704/
Β’/29-04-2011) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
«Έγκριση του Οδηγού του Προγράμματος «Εξωστρέ-
φεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του Επι-
χειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 και 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή 
προτάσεων έργων προς ένταξη στο Πρόγραμμα «Εξω-
στρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 
και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007- 2013», 
όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. Οικ 5667/447/18-5-
2011 (ΦΕΚ 2087/Β’/21-9-2011) και αριθ. 12500/2806/ 
6-9-2011 (ΦΕΚ 2088/Β’/21.9.2011) αποφάσεις του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστι-
κότητας και Ναυτιλίας και την υπ’ αριθ. 15013/2607/ 
20-12-2012 (ΦΕΚ 3571/Β’/31-12-2012) απόφαση του 
Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

27. Την υπ’ αριθ. 15705/3834/10-11-2011 (ΦΕΚ 401/
ΥΟΔΔ/10-11-2011) απόφαση περί σύστασης και συ-
γκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προ-
γράμματος «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των 
Επιχειρήσεων» του ΕΠΑΕ του ΕΣΠΑ 2007-2013, όπως 
τροποποιήθηκε- συμπληρώθηκε με την με ΑΠ οικ. 
6714/952/18-6-2012 απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 300/ΥΟΔΔ/ 
20-6-2012). 

28. Την με αριθ. πρωτ. 12500/2806/6-9-2011 (ΦΕΚ 
2088/Β’/21.9.2011) «Τροποποίηση κατά τη Δημόσια Δα-
πάνη απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας 
και Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ Β’ 704) περί 
έγκρισης (Αύξηση Δημόσιας Δαπάνης) του Οδηγού του 

Προγράμματος «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των 
Επιχειρήσεων» του ΕΣΠΑ 2007−2013». 

29. Την υπ’ αριθ. 12505/2807/7-9-2011 απόφαση του 
Αναπλ. Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας για «Αποδοχή πρακτικών Νο 3/23-8-2011, 
Νο 4/24-8-2011, Νο 5/25-8-2011, Νο 6/26-8-2011 και 
Νο 7/5-9-2011 της Επιτροπής Αξιολόγησης, ένταξης, 
έγκρισης χρηματοδότησης και απόρριψης έργων του 
Προγράμματος «Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα των 
Επιχειρήσεων» του ΕΠΑΕ του ΕΣΠΑ 2007-2013». 

30. Την υπ’ αριθ. 10951/2000/11-09-2013 απόφαση 
(ΦΕΚ 2353/Β’/20-9-2013) του Υφυπουργού Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας με θέμα «Παράταση χρόνου 
υλοποίησης εντεταγμένων έργων του Οδηγού υλοποί-
ησης του Προγράμματος «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστι-
κότητα των Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 
(ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013». 

31. Την υπ’ αριθ. 9659/2339/11-08-2014 απόφαση 
του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
«Τροποποίηση Οδηγού Προγράμματος ως προς τον 
χρόνο παράτασης υλοποίησης έργων στα πλαίσια του 
Προγράμματος «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των 
Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αντα-
γωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 
2007-2013» (ΦΕΚ 2262/Β΄/20-08-2014). 

32. Την υπ’ αριθ. πρωτ.: 12712/27-11-2014 απόφαση 
του Υφυπουργού «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. Oικ. 
1246/95/04-02-2011 υπουργικής απόφασης και παρά-
ταση χρόνου ολοκλήρωσης έργων του Προγράμματος 
«Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 
και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013», 
(ΦΕΚ 3207/Β΄/28-11-2014). 

33. Την υπ’ αριθ. πρωτ.: 6270/72/20-1-2015 απόφαση 
του Υφυπουργού «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. Oικ. 
1246/95/04-02-2011 υπουργικής απόφασης και παρά-
ταση χρόνου ολοκλήρωσης έργων του Προγράμματος 
«Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 
και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013», 
(ΦΕΚ 193/Β’/23-1-2015). 

34. Την υπ’ αριθ. πρωτ.: 70542/573/30-6-2015 απόφαση 
του Υφυπουργού «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. Oικ. 
1246/95/04-02-2011 υπουργικής απόφασης και παρά-
ταση χρόνου ολοκλήρωσης έργων του Προγράμματος 
«Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 
και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013», 
(ΦΕΚ 1319/Β/1-7-2015). 

35. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΠ: οικ. 110698/860/29-10-
2015 υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 
πρωτ. οικ. 1246/95/04-02-2011 υπουργικής απόφασης 
και παράταση χρόνου ολοκλήρωσης έργων του Προ-
γράμματος «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των επι-
χειρήσεων » του επιχειρησιακού προγράμματος Αντα-
γωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 
2007-2013 (2351/Β/2015).
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36. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 15367/21-9-2016 έγγραφο του 
ΕΦΕΠΑΕ. 

37. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 97915/514/23-9-2016 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 
της ΓΓΒ προς την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ. 

38. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 5221/984/Β2/27-9-2016 απαντη-
τικό έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Τομεακών ΕΠ του 
ΕΤΠΑ και ΤΣ στο υπ’ αριθ. πρωτ. 97915/514/23-9-2016 
έγγραφο της Διεύθυνσης Στήριξης Μικρομεσαίων Επι-
χειρήσεων της ΓΓΒ. 

39. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 5580/1689/Α2/6-10-2016 έγγρα-
φο της Ειδικής Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του 
ΕΤΠΑ και ΤΣ με το οποίο δίνεται η έγκριση της τροποποί-
ησης των οδηγών των προγραμμάτων «Μεταποίηση στις 
νέες συνθήκες», «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων», «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 
και «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων 
ΙΙ» ως προς την προθεσμία προσκόμισης της νέας ή ανανε-
ωμένης άδειας λειτουργίας των ολοκληρωμένων έργων. 

40. Το από 7-10-2016 ενημερωτικό σημείωμα της Διεύ-
θυνσης Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της ΓΓΒ. 

41. Την ανάγκη ολοκλήρωσης των έργων και επιτά-
χυνσης της διαδικασίας απορρόφησης της δημόσιας 
χρηματοδότησης. 

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

Την τροποποίηση της υπ’ αριθ. οικ. 1246/95/04-02-2011 
υπουργικής απόφασης με θέμα: «Έγκριση του Οδηγού 
του Προγράμματος «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα 
των Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του 
ΕΣΠΑ 2007-2013», όπως ισχύει, ως προς το κεφάλαιο 14 
του Οδηγού του Προγράμματος, ως ακολούθως: 

Άρθρο 1 
1. Το τρίτο σημείο της δεύτερης παραγράφου της πε-

ρίπτωσης (Δ) «Παραλαβή του έργου» του υποκεφαλαίου 
14.2 «Παρακολούθηση Έργου», του κεφάλαιο 14: 

«Η ύπαρξη άδειας λειτουργίας εν ισχύ (ή απαλλαγής 
όπου απαιτείται), που να περιλαμβάνει τον εξοπλισμό 
που προμηθεύτηκε η επιχείρηση στο πλαίσιο υλοποί-
ησης του έργου της. Σε περίπτωση που κατά την ολο-
κλήρωση του έργου δεν είναι διαθέσιμη η εν ισχύ άδεια 
λειτουργίας, θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να υπάρχει σχετική 
βεβαίωση των αρμοδίων υπηρεσιών ότι έχει υποβληθεί 
σχετικός φάκελος για την ανανέωση της ή την έκδοση 
νέας αδείας. Η νέα ή ανανεωμένη άδεια είναι υποχρε-
ωτικό να προσκομισθεί στον ΕΦΔ (ΕΦΕΠΑΕ) το αργό-
τερο μέχρι και έξι (6) μήνες από την ολοκλήρωση του 
έργου. Αποτελεί ευθύνη του ΕΦΕΠΑΕ να ελέγχει και να 
παρακολουθεί τις όποιες εκκρεμότητες δημιουργηθούν 
και να ενημερώνει σχετικά την Γενική Γραμματεία Βιο-
μηχανίας, Δ/νση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, καθώς 
και την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμμα-
τος. Σε περίπτωση που η άδεια δεν προσκομισθεί εντός 
της ανωτέρω οριζόμενης προθεσμίας, ο ΕΦΕΠΑΕ εισά-
γει άμεσα το θέμα στην Επιτροπή Παρακολούθησης, η 

οποία κατόπιν εξέτασης εισηγείται σχετικά στην Γενική 
Γραμματεία Βιομηχανίας για την ανάκληση (απένταξη) ή 
μη του έργου (από την Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας) 
και την όποια υποχρέωση του δικαιούχου να επιστρέψει 
την καταβληθείσα δημόσια χρηματοδότηση σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Στις 
περιπτώσεις αυτές, ο ανωτέρω αναφερόμενος όρος/ δι-
αδικασία θα αποτελεί υποχρεωτικά αναπόσπαστο τμήμα 
της σχετικής απόφασης ολοκλήρωσης». 

αντικαθίσταται ως εξής: 
«Η ύπαρξη άδειας λειτουργίας εν ισχύ ή απαλλαγής 

όπου απαιτείται, που να περιλαμβάνει τον εξοπλισμό που 
προμηθεύτηκε η επιχείρηση στο πλαίσιο υλοποίησης του 
έργου της. Σε περίπτωση που κατά την ολοκλήρωση του 
έργου δεν είναι διαθέσιμη η εν ισχύ άδεια λειτουργίας, 
θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να υπάρχει σχετική βεβαίωση 
των αρμοδίων υπηρεσιών ότι έχει υποβληθεί σχετικός 
φάκελος για την ανανέωση της ή την έκδοση νέας αδείας. 

Η νέα ή ανανεωμένη άδεια είναι υποχρεωτικό να προ-
σκομισθεί στον ΕΦΔ (ΕΦΕΠΑΕ) το αργότερο μέχρι την 
30/12/2016. 

Αποτελεί ευθύνη του ΕΦΕΠΑΕ να ελέγχει και να παρα-
κολουθεί τις όποιες εκκρεμότητες δημιουργηθούν και να 
ενημερώνει σχετικά την Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, 
Δ/νση Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων καθώς και 
την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος. Σε 
περίπτωση που η άδεια δεν προσκομισθεί εντός της 
ανωτέρω οριζόμενης προθεσμίας ο ΕΦΕΠΑΕ εισάγει 
άμεσα το θέμα στην Επιτροπή Παρακολούθησης η 
οποία κατόπιν εξέτασης εισηγείται σχετικά στην Γενική 
Γραμματεία Βιομηχανίας για την ανάκληση (απένταξη) ή 
μη του έργου (από την Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας) 
και την όποια υποχρέωση του δικαιούχου να επιστρέψει 
την καταβληθείσα δημόσια χρηματοδότηση σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Στις 
περιπτώσεις αυτές, ο ανωτέρω αναφερόμενος όρος/δια-
δικασία θα αποτελεί υποχρεωτικά αναπόσπαστο τμήμα 
της σχετικής απόφασης ολοκλήρωσης.» 

2. Η δεύτερη παράγραφος του υποκεφαλαίου 14.4 
«Χρηματοδότηση - Υποβολή Δικαιολογητικών», του 
κεφάλαιο 14: 

«Στην περίπτωση καταβολής προκαταβολής, πέραν 
των ανωτέρω αιτείται η υποβολή ισόποσης εγγυητικής 
επιστολής. Στην περίπτωση καταβολής της τελικής δό-
σης της δημόσιας δαπάνης, πέραν των ανωτέρω, απαι-
τείται η υποβολή της άδειας λειτουργίας της μονάδας 
εν ισχύ. Σε περίπτωση που κατά την ολοκλήρωση του 
έργου δεν είναι διαθέσιμη η εν ισχύ άδεια λειτουργίας, 
ισχύουν οι διατάξεις εδαφίου «Δ - Παραλαβή του έργου» 
του κεφαλαίου 14.2 του παρόντος.». 

αντικαθίσταται ως εξής: 
«Στην περίπτωση καταβολής προκαταβολής, πέραν 

των ανωτέρω αιτείται η υποβολή ισόποσης εγγυητικής 
επιστολής. Στην περίπτωση καταβολής της τελικής δό-
σης της δημόσιας δαπάνης, πέραν των ανωτέρω, απαι-
τείται η υποβολή της άδειας λειτουργίας της μονάδας 
εν ισχύ. Σε περίπτωση που κατά την ολοκλήρωση του 
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έργου δεν είναι διαθέσιμη η εν ισχύ άδεια λειτουργίας, 
ισχύουν οι διατάξεις «Δ - Παραλαβή του έργου» του κε-
φαλαίου 14.2 του παρόντος και θα πρέπει κατ’ ελάχιστον 
να προσκομισθεί η υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα 
αίτηση ανανέωσης αυτής. Η νέα ή ανανεωμένη άδεια 
είναι υποχρεωτικό να προσκομισθεί στον ΕΦΕΠΑΕ το 
αργότερο μέχρι την 30/12/2016.» 

Άρθρο 2 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η υπ’ αριθ. πρωτ. Oικ. 

1246/95/04-02-2011 του Αναπληρωτή Υπουργού Οι-
κονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα 
«Έγκριση του Οδηγού του Προγράμματος «Εξωστρέφεια 
- Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του Επιχειρη-
σιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρη-
ματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013», όπως ισχύει. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2016 

Η Υφυπουργός
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ

    Ι 

(2)
 Επιβολή πολλαπλού τέλους στον Muhammad 

Saleem του Abdul Shakoor και της Hameda Bibi 

για Τελωνειακή Παράβαση.

  Δυνάμει της αριθ. 31/11/2016 καταλογιστικής πράξης 
του Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών που εκδόθη-
κε την 07-09-2016 κατά τις διατάξεις των αρθ. 142 § 2 και 
155 του Ν.2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», 
και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 § 5 του ιδίου 
ως άνω νόμου, για διαπραχθείσα τελωνειακή παράβαση 
(λαθρεμπορία καπνικών), επιβλήθηκε στον Muhammad 
Saleem του Abdul Shakoor και της Hameda Bibi, γεν. 
15.06.1977, στο Πακιστάν, πρώην κάτοικο Αθηνών, οδού 
Μ. Βόδα αρ.58 και νυν αγνώστου διαμονής, πολλαπλό τέλος 
συνολικού ποσού πέντε χιλιάδων εκατόν τριάντα ευρώ και 
είκοσι ένα λεπτών (5.130,21 €) ήτοι το τριπλάσιο, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 150 παρ. 1 του Ν.2960/2001 
το οποίο υπόκειται κατά την είσπραξη του σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. 
(2,4%) σύμφωνα με τον Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου.

Κατά της άνω πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον 
του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών εντός 
30 ημερών από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

Ι

   (3)
 Επιβολή πολλαπλών τελών για τελωνειακή πα-

ράβαση λαθρεμπορίας καπνικών στον MUCAJ 

RIZA του CENO

  Με την υπ’ αριθ. 85/26-09-2016 καταλογιστική πρά-

ξη του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του πρώην ΣΤ’ και 
νυν Γ’ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσσαλονίκης καταλογίζονται 
σε βάρος του Mucaj Riza του Ceno, γεν. 24-11-1950 
στην Αλβανία κάτοικος Θεσ/νίκης, οδός Ρακτιβάν 7Α 
και ήδη σήμερα αγνώστου διαμονής σύμφωνα με τα 
οικεία έγγραφα των αρμοδίων αρχών, πολλαπλά τέλη 
χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€) κατά παράβαση 
των διατάξεων των άρθρων 155 παρ.2 εδ. ζ’ και 142 
παρ.2 του Ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδι-
κας», για λαθρεμπορία 90 πακέτων τσιγάρων τα οποία 
και κατασχέθηκαν.

Ο καταλογιζόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή 
εντός 30 ημερών ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις οικείες 
διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

  Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τελωνείου

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΤΣΕΛΑΣ

    Ι 

(4)
 Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ 

μειωμένου ωραρίου του ΝΠΔΔ Οργανισμός Πο-

λιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, Δήμου Αθη-

ναίων (Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.).

  Με την υπ’ αριθ. 428/2016 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλη-
τισμού και Νεολαίας, Δήμου Αθηναίων (Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.) 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
8 παρ. 1 του Ν. 4368/2016, κατόπιν της υπ’ αριθ. πρωτ. 
10989/20-07-2016 αίτησης της Φαρμάκη Θεοδώρας και 
της υπ’ αριθ. πρωτ. 10990/20-07-2016 αίτησης του Σακ-
κά Παύλου, της υπ’ αριθ. 11373/28-07-2016 βεβαίωσης 
του ΝΠΔΔ Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νε-
ολαίας, Δήμου Αθηναίων (Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.) περί μη ύπαρξης 
ενεργών συμβάσεων ορισμένου χρόνου ειδικότητας 
ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στο 
ΝΠΔΔ και της υπ’ αριθ. πρωτ. 70811/27266/06-10-2016 
εγκριτικής απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, αυξάνεται το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου: 
1) Φαρμάκη Θεοδώρας του Αριστείδη κατηγορίας ΠΕ 
Καθηγητών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού από 25 σε 
40 ώρες εβδομαδιαίως και 2) Σακκά Παύλου του Κων-
σταντίνου κατηγορίας ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής 
και Αθλητισμού από 30 σε 40 ώρες εβδομαδιαίως.

(Αριθ. οικονομικών βεβαιώσεων του ΝΠΔΔ Οργα-
νισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, Δήμου 
Αθηναίων (Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.): 13610/23-09-2016 και 13609/ 
23-09-2016).

(Αριθ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 
70811/27266/17-10-2016).

  Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης  

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ
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    Αριθμ. 72985/28049 (5)
Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας 

της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Βύρωνα.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/Α’/2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α’/2010).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007 «Κύ-
ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτι-
κών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α’/2007).

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

5. Την υπ’ αριθ. 4/06-02-2015 Πράξη Υπουργικού Συμ-
βουλίου (ΦΕΚ 24/Α’/2015) περί αποδοχής παραίτησης 
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής.

6. Την υπ’ αριθ. 117/2016 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Βύρωνα περί καθιέρωσης διαφορετικού 
ωραρίου λειτουργίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρε-
σιών του Δήμου.

7. Την υπ’ αριθ. 170/2016 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Βύρωνα που αφορά τροποποίηση της υπ’ 

αριθ. 117/2016 προηγούμενης απόφασης του ιδίου, 
περί καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, απο-
φασίζουμε:

Καθιερώνουμε τη λειτουργία του Τμήματος Συντήρη-
σης και του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού της Διεύθυν-
σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βύρωνα σε 24ωρη 
βάση, όλες τις ημέρες της εβδομάδας, λόγω της ιδιαιτε-
ρότητας του αντικειμένου τους (αποκατάσταση βλαβών 
στο οδικό δίκτυο, στα δίκτυα ηλεκτροφωτισμού, στα 
δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, εκτέλεση επειγου-
σών επισκευών και συντηρήσεων σε κτίρια και εγκατα-
στάσεις (σχολεία, αθλητικοί χώροι, κολυμβητήριο κτλ), 
υποστήριξη εκδηλώσεων του Δήμου κ.τ.λ.), όπως αναφέ-
ρεται στην υπ’ αριθ. 170/2016 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Βύρωνα. Από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται επιπλέον δαπάνη ύψους 25.750,00 € 
περίπου σε βάρος του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου 
που θα βαρύνει τους ΚΑ: 30/6012.0001, 30/6022.0001, 
20/6012.0001 και 20/6022.0001, ανάλογη δε δαπάνη 
ύψους 103.000,00 € θα προκληθεί και τα επόμενα έτη 
που θα βαρύνει τους ίδιους κωδικούς.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2016 

Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης  

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ  
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το 
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

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

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

E     

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr


		2016-11-08T08:55:23+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




