
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 11088/1164/
1-10-2010 υπουργικής απόφασης οδηγού του 
Προγράμματος «Μεταποίηση στις Νέες Συνθή-
κες» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αντα-
γωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) 
του ΕΣΠΑ 2007-2013, όπως ισχύει, ως προς την 
προθεσμία προσκόμισης της νέας ή ανανεωμένης 
άδειας λειτουργίας των ολοκληρωμένων έργων.

2 Ανακατανομή κενών θέσεων μόνιμου προσω-
πικού στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης.

3 Απαγόρευση Θήρας, σε περίπτωση χιονοπτώσε-
ων.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

4 Διόρθωση σφάλματος στην περίληψη της αριθμ. 
154/23-05-2016 απόφ. του Δημοτικού Συμβουλί-
ου Γλυφάδας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2948/
Β/16-05-2016.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. οικ. 107899/570 (1)
 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 11088/1164/

1-10-2010 υπουργικής απόφασης οδηγού του 

Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθή-

κες" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγω-

νιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του 

ΕΣΠΑ 2007-2013, όπως ισχύει, ως προς την προ-

θεσμία προσκόμισης της νέας ή ανανεωμένης 

άδειας λειτουργίας των ολοκληρωμένων 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. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ-
γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 20/Α/27-1-2015).

4. 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-
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 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΦΕΚ 114/Α/
22-10-2015).

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

6. Την υπ’ αριθ. 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.

7. 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», καθώς 
και την υπ’ αριθμ. οικ. 15597/7-4-2015 (ΦΕΚ 689/Β/22-4-
2015) υπουργική απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση δικαι-
ώματος υπογραφής εγγράφων «Με Εντολή Υπουργού» 
στον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, στους Προϊστα-
μένους Γενικών Διευθύνσεων, στους Προϊσταμένους 
Διευθύνσεων και στους Προϊσταμένους Τμημάτων της 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Πα-
ραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας".

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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8. Την με αριθ. Ε(2007)5338/26-10-2007 απόφαση 
έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγω-
νιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» για κοινοτική ενί-
σχυση από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο σύγκλισης για τις οκτώ 
Περιφέρειες της Ελλάδος (CCI GR161 ΡΟ001).

9. Την με αριθ. C(2007) 5443/5.11.07 απόφαση της 
Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Αττική (Κωδικός CCI 2007
GR161PO006).

10. Την με αριθ. C(2007) 5337/26.10.07 απόφαση της 
Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Μακεδονία - Θράκη (Κωδικός 
CCI 2007GR161PO008).

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

12. Την με αριθ. C(2007)5439/5.11.07 απόφαση της Ε.Ε. 
περί έγκρισης του ΠΕΠ Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου (Κωδι-
κός CCI 2007GR16UPO002).

13. Την 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. Την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Εκχώ-
ρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επι-
χειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ στη Γενική Γραμματεία 
Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης» με αριθ. 
8790/1014Α/0063Α/24-7-2008 (ΦΕΚ Β΄1965/24.9.2008).

15. Την κοινή υπουργική απόφαση εκχώρησης αρμο-
διοτήτων διαχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής 
περιόδου 2007-2013 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότη-
τα και Επιχειρηματικότητα» με αριθ. 46680/ΕΥΣ6517/
13-10-2008 όπως τροποποιήθηκε με τις κοινές υπουρ-
γικές αποφάσεις με α.π. 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).

16. 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.

17. Την απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την 
Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση του έργου: «Επι-
λογή Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης Κρατικών 
Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του 
Ν. 3614/2007 και του Π.δ. 98/1996» στον ΕΦΕΠΑΕ (Αρ. 
Πρωτ. 4226/1019Δ/14.4.2009).

18. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμο-
γή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) και ιδίως τα 

άρθρα 3,4,5,6,7 και 17 αυτού όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει από τον Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/2010) «Αποκέ-
ντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικό-
τητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαι-
σίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις».

19. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 
115/Α) και του άρθρου 7 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α).

20. Την υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχείρι-
σης με αριθμό 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008 (ΦΕΚ 540/
Β/2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά.

21. Τον Κανονισμό ΕΚ 800/2008 της επιτροπής των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την κήρυξη ορισμένων 
κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγο-
ρά κατ’εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης 
(Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία).

22. Το Π.δ. 93/1997 (ΦΕΚ 92 Α΄) «Όροι και διαδικασίες 
για την ένταξη και χρηματοδότηση έργων του ιδιωτικού 
τομέα σε προγράμματα ή τμήματα τους του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, τα οποία αναφέρονται στους τομείς βιομη-
χανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας».

23. Το με αρ. πρωτ. 5275/544/Α2/15-7-2010, έγγραφο 
της ΕΥΔ ΕΠΑΕ με θέμα έγκριση Οδηγού εφαρμογής της 
πράξης «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ».

24. Την υπουργική απόφαση με αρ.πρωτ. 5247/955/
Φ.0020/14-7-2010 για την «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων 
για την κατηγορία πράξεων «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αντα-
γωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 
στη Γεν. Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπ. Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και στον Ενδιάμεσο 
Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγω-
νιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ), (ΦΕΚ 
1083/Β/15-7-2010).

25. Την υπ’ αριθμ. 8395/823/15-7-2010 απόφαση της 
Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι-
λίας με θέμα: «Έγκριση του Οδηγού του Προγράμματος 
"Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρημα-
τικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» (ΦΕΚ 1184/Β/
6-8-2010).

26. Την υπ’ αριθμ. 8396/824/15-7-2010 απόφαση της 
Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλί-
ας με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 
υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στο Πρόγραμ-
μα "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησια-
κού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρημα-
τικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013».

27. Την υπ’ αριθμ. 11023/1154/30-9-2010 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας με θέμα: «Παράταση της προθεσμίας υποβο-
λής των σχετικών προτάσεων έργων προς ένταξη του 
Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013».

28. Την υπ’ αριθμ. 11088/1164/1-10-2010 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλί-
ας με θέμα: «Τροποποίηση - Συμπλήρωση του Οδηγού 
του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 
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και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» 
(ΦΕΚ 1627/Β/11-10-2010).

29. Την υπ’ αριθμ. 14348/1399/16-12-2010 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικό-
τητας και Ναυτιλίας με θέμα: «Παράταση της προθεσμίας 
υποβολής των σχετικών προτάσεων έργων προς ένταξη 
του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 
και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013».

30. Την υπ’ αριθμ. 804/47/25-1-2011 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότη-
τας και Ναυτιλίας με θέμα: «Παράταση της προθεσμίας 
υποβολής των σχετικών προτάσεων έργων προς ένταξη 
του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 
και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013».

31. Την υπ’ αριθμ. 8474/705/13-7-2011 απόφαση για 
«Αποδοχή πρακτικών των Επιτροπών Αξιολόγησης, έντα-
ξη έργων και έγκριση χρηματοδότησης των έργων, του 
προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες", του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ 2007-2013».

32. Τις ατομικές αποφάσεις ένταξης και έγκρισης χρη-
ματοδότησης έργου δικαιούχου στο πρόγραμμα "Μετα-
ποίηση στις Νέες Συνθήκες", του ΕΣΠΑ 2007-2013.

33. Την υπ’ αριθμ. 14751/3695/21-10-2011 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού «Συμπλήρωση - τροποποί-
ηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 11088/1164/1-10-2010 υπουρ-
γικής απόφασης με θέμα τροποποίηση - Συμπλήρωση 
του Οδηγού του προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες 
Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγω-
νιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 
2007-2013», (ΦΕΚ 2464/Β/3-11-2011).

34. Την υπ’ αριθμ. 4891/583/4-5-2012 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 
11088/1164/1-10-2010 υπουργικής απόφασης με θέμα 
τροποποίηση - συμπλήρωση του οδηγού του Προγράμ-
ματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρη-
σιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρη-
ματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013, όπως ισχύει», 
(ΦΕΚ 1607/Β/10-5-2012).

35. Την υπ’ αριθμ. 4897/596/4-5-2012 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού «Ανασυγκρότηση Επιτροπής 
Παρακολούθησης του Προγράμματος "Μεταποίηση 
στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του 
ΕΣΠΑ 2007-2013», (ΦΕΚ 1607/Β/10-5-2012).

36. Την υπ’ αριθμ. 15014/2608/20-12-2012 απόφα-
ση του Υφυπουργού «Παράταση χρόνου υλοποίησης 
έργων και τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 11088/1164/1-10-2010 υπουργικής απόφασης 
του Οδηγού του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες 
Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγω-
νιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 
2007-2013», (ΦΕΚ3571/Β/31-12-2012).

37. Την υπ’ αριθμ. 10952/2001/11-9-2013 απόφα-
ση του Υφυπουργού «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 
11088/1164/1-10-2010 υπουργικής απόφασης και πα-
ράταση χρόνου υλοποίησης έργων του Προγράμματος 

"Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρημα-
τικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013», (ΦΕΚ 2353/Β/
20-9-2013).

38. Την υπ’ αριθμ. 8761/2231/14-7-2014 απόφαση 
του Υφυπουργού «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 
11088/1164/1-10-2010 υπουργικής απόφασης και παρά-
ταση χρόνου ολοκλήρωσης έργων του Προγράμματος 
"Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρημα-
τικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013», (ΦΕΚ 1896/Β/
14-7-2014).

39. Την υπ’ αριθμ. 12711/2801/27-11-2014 απόφαση 
του Υφυπουργού «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 
11088/1164/1-10-2010 υπουργικής απόφασης και παρά-
ταση χρόνου ολοκλήρωσης έργων του Προγράμματος 
"Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρημα-
τικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013», (ΦΕΚ 3207/Β/
28-11-2014).

40. Την υπ’ αριθμ. 6267/71/20-1-2015 απόφαση 
του Υφυπουργού «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 
11088/1164/1-10-2010 υπουργικής απόφασης και παρά-
ταση χρόνου ολοκλήρωσης έργων του Προγράμματος 
"Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρημα-
τικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013», (ΦΕΚ 193/Β/
23-01-2015).

41. Την υπ’ αριθμ. 70538/572/30-6-2015 υπουρ-
γική απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 
11088/1164/1-10-2010 υπουργικής απόφασης και παρά-
ταση χρόνου ολοκλήρωσης έργων του Προγράμματος 
"Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρημα-
τικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013», (ΦΕΚ 1319/Β/
01-07-2015).

42. Την υπ’ αριθμ. 110699/861/29-10-2015 υπουρ-
γική απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 
11088/1164/1-10-2010 υπουργικής απόφασης και παρά-
ταση χρόνου ολοκλήρωσης έργων του Προγράμματος 
"Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρημα-
τικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013», (ΦΕΚ 2351/Β/
02-11-2015).

43. Το υπ’ αριθμ. 15367/21-9-2016 έγγραφο του ΕΦΕ-
ΠΑΕ με θέμα "Διαχείριση ολοκληρωμένων και μη εισέτι 
αδειοδοτημένων έργων".

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

45. Το υπ’ αριθ. 5221/984/Β2/27-9-2016 απαντητικό έγ-
γραφο της Ειδικής Γραμματείας Τομεακων ΕΠ του ΕΤΠΑ 
και ΤΣ στο υπ’ αριθ. πρωτ. 97915/514/23-9-2016 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 
της ΓΓΒ.

46. Το υπ’ αριθ. 5580/1689/Α2/6-10-2016 έγγραφο της 
Ειδικής Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακων ΕΠ του ΕΤΠΑ 
και ΤΣ με το οποίο δίνεται η έγκριση της τροποποίησης 
των οδηγών των προγραμμάτων «Μεταποίηση στις νέες 
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συνθήκες», «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των επι-
χειρήσεων», «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» και 
«Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων 
II» ως προς την προθεσμία προσκόμισης της νέας ή 
ανανεωμένης άδειας λειτουργίας των ολοκληρωμένων 
έργων.

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

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

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

Την τροποποίηση της υπ’ αριθ. οικ. 11088/1164/
1-10-2010 υπουργικής απόφασης με θέμα «Τροποποί-
ηση - Συμπλήρωση του Οδηγού του Προγράμματος 
"Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματι-
κότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» όπως ισχύει, ως 
ακολούθως:

Άρθρο 1
1. Το δεύτερο σημείο της δεύτερης παραγράφου της 

περίπτωσης (Δ) «Παραλαβή έργου», του υποκεφαλαίου 
14.2. «Παρακολούθηση Έργου», του κεφαλαίου 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 υποχρεω-
τικό να προσκομισθεί στον ΕΦΔ (ΕΦΕΠΑΕ) το αργότερο 
μέχρι και έξι (6) μήνες από την ολοκλήρωση του έργου. 
Αποτελεί ευθύνη του ΕΦΕΠΑΕ να ελέγχει και να παρα-
κολουθεί τις όποιες εκκρεμότητες δημιουργηθούν και 
να ενημερώνει σχετικά την Γενική Γραμματεία Βιομη-
χανίας, Διεύθυνση 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/δια-
δικασία 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 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 υποχρεωτικό να προ-
σκομισθεί στον ΕΦΔ (ΕΦΕΠΑΕ) το αργότερο μέχρι την 
30/12/2016.

Αποτελεί ευθύνη του ΕΦΕΠΑΕ να ελέγχει και να πα-
ρακολουθεί τις όποιες εκκρεμότητες δημιουργηθούν 
και να ενημερώνει σχετικά την Γενική Γραμματεία Βι-
ομηχανίας, Δ/νση Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρή-
σεων καθώς και την Επιτροπή Παρακολούθησης του 
Προγράμματος. Σε περίπτωση που η άδεια δεν προ-
σκομισθεί εντός της ανωτέρω οριζόμενης προθεσμίας 
ο ΕΦΕΠΑΕ εισάγει άμεσα το θέμα στην Επιτροπή Πα-
ρακολούθησης 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 ανω-
τέρω αναφερόμενος όρος/διαδικασία θα αποτελεί υπο-
χρεωτικά αναπόσπαστο τμήμα της σχετικής απόφασης 
ολοκλήρωσης.»

2. Το δεύτερο σημείο της δεύτερης παραγράφου του 
υποκεφαλαίου 14.4 «Χρηματοδότηση - Υποβαλλόμενα 
Δικαιολογητικά», του κεφαλαίου 14:

«Στην περίπτωση καταβολής της τελικής δόσης της 
δημόσιας δαπάνης, πέραν των ανωτέρω, απαιτείται η 
υποβολή της άδειας λειτουργίας της μονάδας εν ισχύ», 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Στην περίπτωση καταβολής της τελικής δόσης της 
δημόσιας δαπάνης, πέραν των ανωτέρω, απαιτείται 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, θα 
πρέπει κατ’ ελάχιστον να προσκομισθεί η υποβλη-
θείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση ανανέωσης αυ-
τής. 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’ αρ. πρωτ. Οικ. 

11088/1164/1-10-2010 (ΦΕΚ 1627/Β/11-10-2010) του 
Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ-
τιλίας, «Τροποποίηση - Συμπλήρωση του Οδηγού του 
Προγράμματος «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013», όπως 
και ισχύει.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2016

Η Υφυπουργός

ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ   
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 Αριθμ. 47704/Δ9.12470 (2)
Ανακατανομή κενών θέσεων μόνιμου προσωπι-

κού στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Ερ-

γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης .

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ

 Σύμφωνα με:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 54 του Ν. 4178/

2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περι-
βαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174 Α΄), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όρ-
γανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 49 και 50 του Π.δ. 113/2014 
«Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 180 Α΄).

4. Τις διατάξεις του Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20 Α΄) «Σύ-
σταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της 
Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων», όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29 Α΄) «Ρυθ-
μίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπι-
ση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυ-
βέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές 
διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α΄) «Διορι-
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την υπ’ αριθμ. 11397/Δ9.2944/10-03-2016 (ΦΕΚ 
766/Β/22-03-2016) απόφαση «Ανακατανομή κενών θέ-
σεων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

7. Την υπ’ αριθμ. 38146/Δ9.7488/2014 (ΦΕΚ 1632/
Γ/2014) απόφαση με την οποία μία (1) θέση του προσω-
ρινού κλάδου TE Εργοδηγών καταργήθηκε και προστέ-
θηκε ως οργανική στον κλάδο ΔΕ Τεχνικών, σύμφωνα με 
το άρθρο 52 του Π.δ. 113/2014.

8. Τους πίνακες διοριοτέων του ΑΣΕΠ, ΦΕΚ 1185/Γ/2010, 
σύμφωνα με τους οποίους διατίθενται για διορισμό στην 
Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου δύο (2) θέσεις κλά-
δου ΔΕ Δακτυλογράφων - Στενογράφων και το γεγονός 
ότι δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις προκειμένου 
να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες διορισμού.

9. Το αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.8/439/2206,2252/11-02-2016
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης.

10. Την αριθμ. Υ21/06-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότηση, 
Χριστόφορο Βερναδάκη» (2144 Β΄).

11. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βά-
ρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα και με τα 
οριζόμενα στην αριθμ. πρωτ. 42017/8862/19-9-2016 
εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
αποφασίζουμε:

Στο άρθρο 50 του Π.δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» 
(ΦΕΚ 180 Α΄) ανακατανέμονται οι κενές θέσεις μόνιμου 
προσωπικού κατηγορίας ΔΕ κατά κλάδο και μετατρέπο-
νται ως ακολούθως :

- Μία (1) κενή θέση κατηγορίας ΔΕ, κλάδου Διοικητικού 
Λογιστικού καταργείται και συνιστάται

μία (1) οργανική θέση κατηγορίας ΔΕ, κλάδου Δακτυ-
λογράφων Στενογράφων.

Ως εκ τούτου οι θέσεις των συγκεκριμένων κλάδων 
της ΔΕ κατηγορίας εκπαίδευσης, όπως προβλέπονται 
στο άρθρο 50 του Π.δ. 113/2014, διαμορφώνονται ως 
ακολούθως :

- ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού: θέσεις εξήντα τέσσερις 
(64)

- ΔΕ Δακτυλογράφων - Στενογράφων: θέση μία (1)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2016

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Αναπληρωτής Υπουργός  
Εσωτερικων και Εργασιας,
Διοικητικης  Κοινωνικης Ασφαλισης
Ανασυγκροτησης και Κοινωνικης Αλληλεγγυης

ΧΡΙΣΤΟΦ. ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ   

Ι

 Αριθμ . 2336/174158 (3)
Απαγόρευση θήρας, σε περίπτωση χιονοπτώσε-

ων. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Έ χοντας υπόψη:
1. Τις Διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 3β και 3 στ του 

Ν.δ. 86/1969 "Περί Δασικού Κώδικα" (Φ.Ε.Κ. 7/τ.Α΄/1969), 
όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 7 του Ν. 177/1975. 
(Φ.Ε.Κ. 205/τ.Α΄/1975 ).

2. Τις Διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/2010) Άρθρο 280 
«Αρμοδιότητες Αποκεντρωμένης Διοίκησης» παρ Ι και VI.

3. Τις διατάξεις του Π.δ. 138/2010 « Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελ-
λάδας» ( ΦΕΚ 231/τ.Α΄/27-12-2010).

4. Την αριθμ. 1669/33104/31-3-2011 Απόφαση Γ.Γ.Α.
Δ.Θ.-Σ.Ε « Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής κλπ » 
(ΦΕΚ 648/τ.Β΄/2011).

5. Τις διατάξεις της αριθμ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 
757/τ.Β΄/1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού 
Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωρ-
γίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» 
(άρθρα 5 και 11), της Η.Π. 37338/1807/Ε. 103/1-9-2010 
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Κοινή υπουργική απόφαση Υπουργών Οικονομικών 
- Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Πε-
ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κα-
θορισμός μέτρων και διαδικασιών για την διατήρηση 
της άγριας ορνιθοπανίδας κ.τ.λ.» (ΦΕΚ 1495/τ.Β΄/2010 
), όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 
την υπ’ αριθμ. Η.Π. 8353/276/Ε103/23-2-2012 (ΦΕΚ 
415/τ.Β΄/2012) κοινής απόφασης των Υπουργών 
Εσωτερικών - Οικονομικών - Ανάπτυξης, Ανταγωνι-
στικότητας και Ναυτιλίας - Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλινατικής Αλλαγής - Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων.

6. Τις διατάξεις του Ν. 3469/27-6-2006 ( ΦΕΚ 131/τ.A΄/
28-6-2006 ) « Περί Εθνικού Τυπογραφείου -Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις».

7. Την με αριθμό 143543/2140/10-8-2016 υπουργική 
απόφαση «Ρυθμίσεις θήρας για την Κυνηγετική περίοδο 
2016-2017» (ΦΕΚ 2536/τ.Β΄/2016).

8. Τις αριθμ. 4554/172335/4-10-2016 και 3545/173140/
5-10-2016 αναφορικές προτάσεις των Δασαρχείων Καρ-
δίτσας και Μουζακίου.

9. Την ανάγκη προστασίας του θηραματικού πλούτου 
της περιοχής του Νομού Καρδίτσας, λόγω χιονοπτώσεων 
μεγάλης διάρκειας και εντάσεως, που καλύπτουν κάθε 
χειμώνα τον ορεινό, ημιορεινό και πεδινό χώρο του Νο-
μού μας.

10. To γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

1. Απαγορεύουμε τη θήρα στην περιοχή αρμοδιότη-
τας μας, κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου 
2016-2017 και όπου δεν απαγορεύεται με δασική αστυ-
νομική διάταξη θήρας όπως παρακάτω:

- Παντός θηράματος με ενέδρα στις πηγές (καρτέρι).
- Των τριχωτών θηραμάτων όταν και όπου το έδαφος 

καλύπτεται με χιόνι και ιδιαίτερα δια παρακολουθήσεως 
των ιχνών επί της χιόνος.

- Παντός θηράματος σε περιπτώσεις ιδιαιτέρως δυσμε-

νών συνθηκών όπως χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας 
και έντασης.

2. Οι παραβάτες της παρούσας θα διώκονται και τι-
μωρούνται σύμφωνα με τις Διατάξεις των Ν.δ. 86/1969, 
996/1971, του Ν. 177/1975, της υπ’ αριθμ. 414985/1985 
κοινής υπουργικής απόφασης και της Η.Π. 37338/1807/
Ε103/1-9-2010 κοινής υπουργικής απόφασης.

3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση 
της, μέχρι τέλος της Κυνηγετικής περιόδου 2016-2017.

4. Η εφαρμογή της ανατίθεται στη Δασική Υπηρεσία, 
Αστυνομική Διεύθυνση, Κυνηγετική Ομοσπονδία Θεσσα-
λίας και Κυνηγετικούς Συλλόγους του Νομού Καρδίτσας 
και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Καρδίτσα, 18 Οκτωβρίου 2016

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια Δασών Καρδίτσας

ΧΡΥΣΗ ΠΑΠΑΒΑΪΟΥ   

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(4)
 Στην περίληψη της υπ’ αριθ. 154/23-05-2016 (αριθ. 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 54389/20832/
21-07-2016) ορθή επανάληψη απόφασης του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Γλυφάδας στο ΦΕΚ 2948/Β΄/
16-09-2016 που δημοσιεύθηκε διορθώνεται το εσφαλ-
μένο «από δεκαοκτώ (18) ώρες και σαράντα πέντε (45) 
λεπτά σε σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαίως» στον ορθό 
«από είκοσι (20) ώρες σε σαράντα (40) ώρες εβδομα-
διαίως».  

(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)
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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
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