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Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή
του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

2

Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων υπ’
αριθ. 61 «Αντικατάσταση διάταξης του Γενικού
Κανονισμού Λιμένων αριθ. 50».

3

Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκαταστήματος της εταιρείας Optimum Marine Management Ltd. που εδρεύει στα νησιά Μάρσαλ.

4

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπάλληλων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά
(Ε.Ε.Π.) έτους 2017.

5

Έγκριση της προϋπολογιζόμενης πρόσθετης απασχόλησης του προσωπικού της Δ.Ε.Ρ.Α. υπερωριακά, κατά τις Κυριακές, κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες
και κατά τις νυχτερινές ώρες, καθώς και της σχετικής αμοιβής του, για ολόκληρο το ημερολογιακό
έτος 2017 (από 1-1 έως 31-12-2017).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. Φ. 146/165 / 209676/Ζ2
(1)
Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή
του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 79 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 258 Α΄),
β. του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄),
γ. του π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 181 Α΄), όπως ισχύει,

Αρ. Φύλλου 4174

δ. του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων
Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114 Α΄).
ε. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Την υπ’ αριθ. 20095145/16.09.2009 πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για το διορισμό του
Μιχαήλ Σφακιανάκη στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμογές
Πληροφορικής στη Διοίκηση Επιχειρήσεων» (ΦΕΚ 806/
01-10-2009 τ.Γ΄).
3. Την υπ’ αριθ. 2016121/21.09.2016 αίτηση του Καθηγητή Μιχαήλ Σφακιανάκη για τη μεταβολή του γνωστικού του αντικειμένου,
4. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (αρ. συν. 2/
10.10.2016) του Πανεπιστημίου Πειραιώς η οποία
εγκρίνει τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου του
ως άνω Καθηγητή καθώς και τη σύμφωνη γνώμη του
Τομέα Μάρκετινγκ και Παραγωγής,
5. Το υπ’ αριθ. 20165877/20.10.2016 έγγραφο της
Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Πειραιώς που αφορά
στην μεταβολή γνωστικού αντικειμένου του Καθηγητή
Μιχαήλ Σφακιανάκη.
6. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου
του Μιχαήλ Σφακιανάκη του Ευαγγέλου, Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών
και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, από
«Εφαρμογές Πληροφορικής στη Διοίκηση Επιχειρήσεων», σε «Εφαρμογές Πληροφορικής και Στατιστικής στη
Διοίκηση Επιχειρήσεων».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 8 Δεκεμβρίου 2016
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
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Αριθ. 2133.1/105621/2016/13-12-2016
(2)
Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων υπ’
αριθ. 61 «Αντικατάσταση διάταξης του Γενικού
Κανονισμού Λιμένων αριθ. 50».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της περίπτωσης (α) του άρθρου 156 του Κώδικα
Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο
μόνον του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
β) του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102), όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
γ) του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «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» (Α΄ 114),
δ) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 4 του άρθρου
15 του π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (Α΄ 170),
ε) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210),
στ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο Πρώτο
Εγκρίνουμε τον παρακάτω Γενικό Κανονισμό Λιμένων
με αριθμό 61
ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜ. 61
«Αντικατάσταση διάταξης του Γενικού
Κανονισμού Λιμένων αριθ. 50»
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της περίπτωσης (α) του άρθρου 156 του Κώδικα
Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο
μόνον του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
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β) του ν.δ. 444/1970 «Περί αρμοδιοτήτων Λιμενικού
Σώματος και σχέσεων προς τας αρμοδιότητας των Σωμάτων Ασφαλείας» (Α΄ 39),
γ) του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102), όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
δ) του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «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» (Α΄ 114),
ε) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 4 του άρθρου
15 του π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (Α΄ 170),
στ) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210),
ζ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Κανονισμού
αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, εκδίδουμε τον ακόλουθο Γενικό Κανονισμό Λιμένων:
Άρθρο 1
Όρια ισχύος
Ο παρών Γενικός Κανονισμός Λιμένων ισχύει στην περιφέρεια δικαιοδοσίας κάθε Λιμενικής Αρχής της χώρας,
όπως αυτή καθορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 2
Αντικατάσταση διάταξης του Γενικού
Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 50
Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 12
του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 50, που εγκρίθηκε
με την υπ’ αριθ. 514.1/2013/Σχ. 1633/29-4-2013 απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου (Β΄ 1151), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Οι διατάξεις του εδαφίου (ια) της παραγράφου 2 του
άρθρου 8 και των εδαφίων (α), (δ) και (στ) της παραγράφου 3 του άρθρου 8, οι σχετικές με τον ελάχιστο αριθμό
των εκπαιδευτικών σκαφών, το ελάχιστο ολικό μήκος
αυτών, τη σήμανση CE και τον μέγιστο χρόνο από την
ημερομηνία αρχικής εγγραφής στο Β.Ε.Μ.Σ. (δεκαπενταετία), αρχίζουν να ισχύουν από 01-7-2017».
Άρθρο 3
Κυρώσεις
Οι παραβάτες του Κανονισμού αυτού, ανεξάρτητα από
τις ποινικές και αστικές ευθύνες που συντρέχουν κατά
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την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις διοικητικές
κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του
ν.δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου»
(Α΄ 261), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Πειραιάς, 8 Δεκεμβρίου 2016
Ο Αρχηγός
Αντιναύαρχος Λ.Σ.
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΡΑΠΤΗΣ
Άρθρο Δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Η εφαρμογή του Κανονισμού αυτού αρχίζει από την
ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 9 Δεκεμβρίου 2016
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
Ι

Αριθ. 2212.2-1/5033/105735/2016
(3)
Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκαταστήματος της εταιρείας Optimum Marine Management Ltd. που εδρεύει στα νησιά Μάρσαλ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του α.ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82 Α/17-4-1968),
β. του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77/Α/22-4-1975)
και ιδίως την παράγραφο 1,
γ. του άρθρου 4 του ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α/
31-8-1994),
δ. του άρθρου 25 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α/
25-7-1997),
ε. του άρθρου 34 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α/
27-12-2005),
στ. του άρθρου 4 του ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α/
4-3-2009),
ζ. του άρθρου 31 του ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α/
29-4-2013),
η. του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005),
θ. του π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/21-6-2012) «Ίδρυση
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 5 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 (ΦΕΚ
149/Α/17-7-2012) «Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών» (Α΄ 141)» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3
π.δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160/Α/10-8-2012),
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ι. του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015) «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 ...»,
ια. του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/05-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
ιβ. της υπ’ αριθ. 3122.18/03/13/11-12-2013 (ΦΕΚ 3263/
Β/20-12-2013) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Ναυτιλίας
και Αιγαίου και των υπ’ αριθ. 1246.3/5/94/1-12-1994 (ΦΕΚ
919/Β/14-12-1994) και 1246.3/6/94/1-12-1994 (ΦΕΚ 919/
Β/14-12-1994) κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.
2. Το υπ’ αριθ. 111090231957 0123 0039 παράβολο
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
3. Τις από 24 Νοεμβρίου 2016 και 05 Δεκεμβρίου 2016
αιτήσεις της εταιρείας Optimum Marine Management
Ltd., αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκαταστήματος της εταιρείας Optimum Marine
Management Ltd. που εδρεύει στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ και
την υπαγωγή της στις διατάξεις του άρθρου 25 του
ν. 27/1975 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του
ν. 2234/1994 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του
ν. 3752/2009 και με το άρθρο 31 του ν. 4150/2013 με το
σκοπό όπως εφόσον επιτρέπεται από το καταστατικό
της, απασχολείται αποκλειστικά και μόνο με πράξεις που
προβλέπονται στο άρθρο αυτό, δηλαδή με τη διαχείριση,
εκμετάλλευση, ναύλωση, μεσιτεία αγοραπωλησιών ή
ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων πλοίων με Ελληνική ή ξένη
σημαία πάνω από 500 κόρους ολικής χωρητικότητας, με
εξαίρεση τα επιβατηγά ακτοπλοϊκά πλοία και τα εμπορικά πλοία που εκτελούν εσωτερικούς πλόες, καθώς και με
την αντιπροσώπευση πλοιοκτητριών εταιρειών, ως και
επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείμενο εργασιών τις
ίδιες με τις προαναφερόμενες δραστηριότητες.
2. Ειδικότερα επιτρέπεται από το γραφείο ή υποκατάστημα της εταιρείας να γίνονται στην Ελλάδα οι παρακάτω εργασίες:
α. Η επιμέλεια θεμάτων που αφορούν αποκλειστικά και
μόνο τα πλοία τα οποία ανήκουν σ' αυτή ή τα πλοία που
διαχειρίζεται ή εκμεταλλεύεται ή τα πλοία των επιχειρήσεων που αντιπροσωπεύει και έχουν σχέση με:
(1) Την εξεύρεση πληρωμάτων από την Ελλάδα ή το εξωτερικό για την επάνδρωση των πιο πάνω πλοίων, την υπογραφή συμβάσεων ναυτικής εργασίας με τα πληρώματα
των πλοίων αυτών, καθώς και τις διατυπώσεις για την αποστολή και μετάβαση των πληρωμάτων σ' αυτά τα πλοία.
Για την εξεύρεση και επάνδρωση των πιο πάνω πλοίων με
Ελληνικά πληρώματα, πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις της
Ελληνικής Νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.
(2) Την εκκαθάριση και εξόφληση στην Ελλάδα ή στο
Εξωτερικό κάθε οφειλόμενης παροχής, για τα πληρώματα των πιο πάνω πλοίων καθώς και μισθών, αποζη-
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μιώσεων κάθε είδους, που οφείλονται σ' αυτούς ή τις
οικογένειες τους, νοσηλίων, αντιτίμων τροφοδοσίας εξόδων μεταβάσεως για ναυτολόγηση ή επαναπατρισμό και
εμβασμάτων στις οικογένειες των ναυτικών.
(3) Την ασθένεια ή εργατικό ατύχημα οποιουδήποτε
μέλους πληρώματος των παραπάνω πλοίων όπως π.χ.
καταβολή μισθών ασθένειας, αποζημιώσεων για ατυχήματα ή για ψυχική οδύνη, εξόφληση νοσηλίων, αμοιβών
γιατρών και λοιπών εξόδων νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
(4) Την φορολογία των παραπάνω πλοίων μαζί με την
εξόφληση των σχετικών φόρων και τελών και την αμφισβήτηση με κάθε νόμιμο μέσο της νομιμότητας των
τυχόν φόρων, τελών, προστίμων κ.λπ. που τους έχουν
επιβληθεί.
(5) Την συντήρηση, τις επισκευές, τις μετασκευές, τον
εφοδιασμό, την κλάση των παραπάνω πλοίων, είτε οι
σχετικές συμβάσεις και εργασίες συνάπτονται και εκτελούνται στην Ελλάδα είτε στο Εξωτερικό.
(6) Τον διορισμό και την ανάκληση πρακτόρων σε
οποιοδήποτε λιμάνι του κόσμου, την αποστολή εμβασμάτων εξόδων και αμοιβών των παραπάνω διοριζομένων πρακτόρων και τον έλεγχο των σχετικών λογαριασμών τους που αποστέλλονται.
(7) Τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις των παραπάνω
πλοίων από οποιαδήποτε συμβατική ή εξωσυμβατική αιτία όπως π.χ αβαρίες συγκρούσεις, επιθαλάσσιες αρωγές
κ.λπ. και την ενέργεια κάθε άλλης πράξης στην Ελλάδα ή
στο Εξωτερικό σχετικής με την διαχείριση και εκμετάλλευση πλοίων. Εξαιρούνται απαιτήσεις και υποχρεώσεις
που αφορούν μεταφορές μεταξύ Ελληνικών λιμανιών.
(8) Τη σύναψη συμβάσεων για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τα παραπάνω πλοία, καθώς
επίσης και συμβάσεων που αφορούν την προμήθεια
ανταλλακτικών και εφοδίων καταστρώματος μηχανοστασίου και θαλαμηπόλου.
β. Η επιμέλεια θεμάτων σχετικά με το NAT και γενικά
την κοινωνική ασφάλιση του προσωπικού των πλοίων,
που διαχειρίζεται ή εκμεταλλεύεται ή των επιχειρήσεων
που αντιπροσωπεύει και την εξόφληση των σχετικών
οφειλών.
γ. Η τήρηση λογιστικών βιβλίων των επιχειρήσεων που
αντιπροσωπεύει και διαχειρίζεται το Γραφείο ή Υποκατάστημα, ο έλεγχος των λογαριασμών τους, η διενέργεια
εισπράξεων και πληρωμών για λογαριασμό τούτων καθώς και η τήρηση λογαριασμών στις Τράπεζες της Ελλάδος ή του Εξωτερικού στο όνομά τους σε συνάλλαγμα
του Εξωτερικού. Επίσης η σύγκληση στην Ελλάδα των
Διοικητικών Συμβουλίων και Γενικών Συνελεύσεων των
ξένων αυτών ναυτιλιακών εταιρειών και η σύνταξη των
Ισολογισμών και λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης.
δ. Η σύναψη συμβάσεων ναύλωσης, εκμίσθωσης και
γενικά κάθε είδους συμβάσεως που αναφέρονται στην
εκμετάλλευση πλοίων όπως στο άρθρο 1 της παρούσης,
η επιμέλεια κάθε θέματος σχετικού με τις συμβάσεις αυτές όπως π.χ. η εκκαθάριση και είσπραξη ναύλων, μισθωμάτων, σταλιών και επισταλιών, αποζημιώσεων και η καταβολή αποζημιώσεων σχετικά με τις συμβάσεις αυτές.
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ε. Η επιμέλεια θεμάτων σχετικά με την ασφάλιση
των πλοίων που διαχειρίζονται ή εκμεταλλεύονται σε
ασφαλιστές ή ασφαλιστικές εταιρείες, η πληρωμή των
σχετικών ασφαλίστρων στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό
καθώς επίσης και η εγγραφή και διατήρηση των πλοίων
σε συνεταιρισμούς ασφαλίσεων αστικής ευθύνης του
πλοιοκτήτη (CLUBS).
στ. Η διαπραγμάτευση και σύναψη με προμήθεια συμβάσεων ναυπηγήσεων μετασκευών ή επισκευών με Ναυπηγεία ή αγοραπωλησιών, πλοίων για λογαριασμό ξένων
Ναυτιλιακών εταιρειών εφόσον τηρούνται οι σχετικές με
την φορολογία των πλοίων διατάξεις, καθώς και η διαμεσολάβηση για τη σύναψη συμβάσεων χρηματοδότησης
των παραπάνω ναυπηγήσεων ή αγοραπωλησιών.
ζ. Η μεσιτεία για τη ναύλωση πλοίων που αναφέρονται
στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε θέματος σχετικά με την εργασία αυτή.
3. Απαγορεύεται στο Γραφείο ή Υποκατάστημα που θα
εγκατασταθεί να πρακτορεύει πλοία σε Ελληνικά λιμάνια
καθώς και να αναπτύξει κάθε άλλη δραστηριότητα που
δεν αναφέρεται στην απόφαση αυτή.
Άρθρο 2
1. Η εταιρεία Optimum Marine Management Ltd. που
εδρεύει στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ είναι υποχρεωμένη μέσα σε
δύο μήνες από την δημοσίευση της απόφασης αυτής να
καταθέσει στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) Τραπεζική εγγυητική
επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας του εσωτερικού ή
εξωτερικού ποσού δολαρίων ΗΠΑ 10.000.
Η εγγυητική αυτή επιστολή θα καταπίπτει υπέρ του
Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την διαδικασία του
άρθρου 4 του α.ν. 378/1968 σε περίπτωση παράβασης
των διατάξεων του α.ν. 378/1968 και του άρθρου 25 του
ν. 27/1975 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του
ν. 2234/1994 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του
ν. 3752/2009 και με το άρθρο 31 του ν. 4150/2013, καθώς
και των όρων της απόφασης αυτής.
2. Η παραπάνω εταιρεία έχει υποχρέωση:
α. Όταν εγκαταστήσει Γραφείο ή Υποκατάστημα στην
Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 1, να γνωρίσει τούτο στα
Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας), Οικονομίας και Ανάπτυξης
(Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και Οικονομικών
(Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας).
β. Να ενημερώνει μέσα στον μήνα Ιανουάριο κάθε
χρόνο τα παραπάνω Υπουργεία σχετικά με τη Δ/νση
του Γραφείου ή Υποκαταστήματος της στην Ελλάδα, το
αντικείμενο των εργασιών του, τον αριθμό, τα στοιχεία
ταυτότητος και την ακριβή διεύθυνση διαμονής του ξένου και Ελληνικού προσωπικού που απασχολείται σ' αυτό
και το ποσό που εισάγεται κάθε χρόνο σε συνάλλαγμα,
το οποίο μετατρέπεται σε εθνικό νόμισμα, ή και σε ευρώ.
Το ποσό που εισάγεται κάθε χρόνο σε συνάλλαγμα, το
οποίο μετατρέπεται σε εθνικό νόμισμα, ή και σε ευρώ
πιστοποιείται με την προσκόμιση στα Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ποντοπόρου
Ναυτιλίας), Οικονομίας και Ανάπτυξης (Διεύθυνση Κεφα-
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λαίων Εξωτερικού) και Οικονομικών (Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας) των ακολούθων εγγράφων:
(α) Βεβαίωσης Τράπεζας ή Τραπεζών, που λειτουργούν
στην Ελλάδα, από τις οποίες θα προκύπτει το συνάλλαγμα που εισήχθη και μετετράπη σε εθνικό νόμισμα καθώς
και τα ποσά σε Ευρώ, που εισήχθηκαν κατά το παρελθόν
έτος για την κάλυψη όλων των πληρωμών της εταιρείας
στην Ελλάδα. Το σύνολο των ποσών αυτών δεν δύναται
να είναι κατώτερο του ισόποσου των 50.000 δολ. ΗΠΑ.
(β) Υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 με την οποία
ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας θα βεβαιώνει:
ι) το συνολικό συνάλλαγμα που εισήχθη και μετατράπηκε σε εθνικό νόμισμα καθώς επίσης το ποσό σε ευρώ
που εισήχθη από την εταιρεία κατά το παρελθόν έτος,
ιι) τα ποσά εισαχθέντος συναλλάγματος ή ευρώ που
χρησιμοποίησε η εταιρεία για κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών λειτουργίας του γραφείου της στην Ελλάδα,
το οποίο δεν δύναται να είναι κατώτερο του ισόποσου
των 50.000 δολ. ΗΠΑ,
ιιι) τα ποσά εισαχθέντος συναλλάγματος ή ευρώ που
χρησιμοποίησε η εταιρεία για την κάλυψη άλλων πληρωμών για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων.
Στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση όλα τα ποσά σε ευρώ που
αναφέρονται παραπάνω, πρέπει να εκφράζονται και σε
δολάρια ΗΠΑ και να εμφανίζονται και στα τηρούμενα
από την εταιρεία λογιστικά βιβλία, μαζί με τα αντίστοιχα
παραστατικά.
γ. Να γνωστοποιεί κάθε μεταβολή της Ιθαγένειας της
εταιρείας, του τύπου υπό τον οποίο λειτουργεί αυτή, της
έδρας, της επωνυμίας της, του αντικειμένου της, καθώς
και του διευθυντού και εκπροσώπου αυτής στην Ελλάδα στα Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
(Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας), Οικονομίας και
Ανάπτυξης (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και Οικονομικών (Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας)
μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την μεταβολή που έγινε.
δ. Εφόσον απασχολεί αλλοδαπό προσωπικό, να γνωστοποιεί στα κατά τόπο Γραφεία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης με κοινοποίηση και στα Υπουργεία Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας), Οικονομίας και Ανάπτυξης (Διεύθυνση Κεφαλαίων
Εξωτερικού) και στα κατά τόπο τμήματα Αλλοδαπών του
Υπουργείου Εσωτερικών κάθε μεταβολή σχετικά με την
πρόσληψη, απόλυση, διεύθυνση κατοικίας του προσωπικού αυτού εντός 10ημέρου από της συντελέσεώς της.
ε. Να τακτοποιεί μέσα σε δύο μήνες όλες τις προς το
Δημόσιο υποχρεώσεις της σε περίπτωση διαλύσεως της
ή καταργήσεως του Γραφείου ή Υποκαταστήματος που
θα εγκατασταθεί στην Ελλάδα.
στ. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ανάμειξη ή προσφορά υπηρεσιών από μέρους του ξένου προσωπικού, που
απασχολείται στο Γραφείο ή Υποκατάστημα της παραπάνω εταιρείας, σε άλλες δραστηριότητες μέσα στην
Ελληνική Επικράτεια.
Άρθρο 3
1. Η άδεια που χορηγείται με την απόφαση αυτή, παύει να ισχύει και θεωρείται ότι δεν έχει χορηγηθεί ποτέ
εφόσον:
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α. Η παραπάνω εταιρεία δεν εγκαταστήσει Γραφείο
ή Υποκατάστημα που προβλέπει το άρθρο 1 μέσα σε
τρεις (3) μήνες από την ημέρα που ισχύει η απόφαση
αυτή ή δεν καταθέσει εμπρόθεσμα την εγγυητική επιστολή που αναφέρεται στην παραγρ. (1) του άρθρου 2
της απόφασης αυτής.
β. Η παραπάνω εταιρεία δεν γνωστοποιήσει στα
Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας), Οικονομίας και Ανάπτυξης
(Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και Οικονομικών
(Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας) μέσα στην
παραπάνω τρίμηνη προθεσμία την εγκατάσταση στην
Ελλάδα του Γραφείου ή Υποκαταστήματός της που ιδρύεται με την απόφαση αυτή.
2. Η απόφαση αυτή μπορεί να ανακληθεί σε περίπτωση διαπιστώσεως παράβασης των όρων της από την
εταιρεία που προαναφέρθηκε.
Άρθρο 4
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και για 5 έτη, μετά την
παρέλευση των οποίων εφαρμογή έχουν οι διατάξεις
του εδαφ. 2, της παρ. 1, του άρθρου 25 του ν. 27/1975
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1, του άρθρου 31 του
ν. 4150/2013.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 13 Δεκεμβρίου 2016
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
Ι

Αριθ. 17649
(4)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπάλληλων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά
(Ε.Ε.Π.) έτους 2017.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2081/1992 όπως τροποποιήθηκε
ιδίως με τους ν. 3419/2005 και 4314/2014, και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ
176 Α΄/16.12.2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» όπως ισχύει,
3. Το έγγραφο / εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών - ΓΛΚ, υπ’ αριθ. 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016.
4. Το έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού - ΓΓΕ και Προστασίας Καταναλωτή - Γ.
Δ/νση Αγοράς - Δ/νση Θεσμικών Ρυθμίσεων, υπ’ αριθ.
5878/19.01.2016.
5. Το π.δ. 268/2000 (ΦΕΚ 218Α΄/12.10.2000) «Οργανισμός του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά».
6. Τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες του Φορέα
(σχετ. η απόφαση Διοικητικής Επιτροπής 24/11/2016).
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7. Την από 07/12/2016 απόφαση συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ε.Π., αποφασίζει:
Την καθιέρωση με αποζημίωση εργασίας καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου δεκαέξι (16) υπαλλήλων
του Ε.Ε.Π. μόνο για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών για το χρονικό διάστημα από 1.1.2017 έως 30.6.2017 και σε κάθε
περίπτωση έως εκατόν είκοσι (120) ώρες εξαμηνιαίως
για τον καθένα, καθώς και για το χρονικό διάστημα από
1.7.2017 έως 31.12.2017 για δεκαέξι (16) υπαλλήλους και
σε κάθε περίπτωση έως εκατόν είκοσι ώρες (120) ώρες
εξαμηνιαίως για τον καθένα.
Η υπερωριακή απασχόληση των εν λόγω υπαλλήλων
αφορά την προετοιμασία και παράσταση τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διοικητικής
Επιτροπής του Επιμελητηρίου, οι οποίες γίνονται εκτός
του κανονικού ωραρίου λειτουργίας της Υπηρεσίας, καθώς και τη συμμετοχή τους σε διάφορες άλλες εκδηλώσεις λειτουργικού ενδιαφέροντος του Επιμελητηρίου.
Οι παραπάνω αποζημιώσεις δεν θα υπερβαίνουν τις
πιστώσεις, που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό
του Επιμελητηρίου.
Για τη σχετική δαπάνη, υπάρχει συγκεκριμένη πίστωση, στον προϋπολογισμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά έτους 2017 (Κ.Α. Εξόδων 0261) 19.000 €
και δεν επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 7 Δεκεμβρίου 2016
Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΝΕΤΟΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 1/12-12-2016
(5)
Έγκριση της προϋπολογιζόμενης πρόσθετης
απασχόλησης του προσωπικού της Δ.Ε.Ρ.Α. υπερωριακά, κατά τις Κυριακές, κατά τις εξαιρέσιμες
ημέρες και κατά τις νυχτερινές ώρες, καθώς και
της σχετικής αμοιβής του, για ολόκληρο το ημερολογιακό έτος 2017 (από 1-1 έως 31-12-2017).
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ»
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
(Αριθ. Συνεδρίασης 204)
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/07.06.2010).
2. Το ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114/08.06.2006).
3. Το π.δ. 323/1989 (ΦΕΚ Α΄ 146/31.05-1.06.1989).
4. Το π.δ. 25/1988 (ΦΕΚ Α΄ 10/15.01.1988) και ιδίως τα
άρθρα 2 και 12 αυτού.
5. Το ν. 2328/1995 (ΦΕΚ Α΄ 159/1995), ιδίως το άρθρο
7 αυτού.
6. Την παρ. 29 του άρθρου 12 του ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α΄
30/2005).
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7. Την παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 3444/2006 (ΦΕΚ Α΄
46/02.03.2006).
8. Την παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 3592/2007 (ΦΕΚ
Α΄ 160/2007).
9. Τις παρ. 1 και 3 του άρθρου δεύτερου του ν. 3640/
2008 (ΦΕΚ Α΄22/2008).
10. Την απόφαση Υπουργού Εσωτερικών υπ’ αριθ.
45803/1989 (ΦΕΚ Β΄ 624/25.08.1989).
11. Τη υπ’ αριθ. 81263/53459/08.06.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1283/
29.06.2015) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
12. Το εδάφιο ια΄ της παρ. 1 της υπ’ αριθ. 12864 Ε/
24.05.2001 απόφασης του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε.
(ΦΕΚ Β΄ 631/25.05.2001).
13. Το ν. 3861/2010(ΦΕΚ Α΄ 112/13.07.2010).
14. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄ 176/
16.12.2015).
15. Την υπ’ αριθ. 2/17805/0022 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 662/21.03.2013).
16. Την απόφαση έγκρισης του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της Δ.Ε.P.A. (αρ. συν. 174, απόφαση
1/27-11-2014, ΑΔΑ: 6ΨΠΠΟΡΘ7-Χ0Ο).
17. Την υπ’ αριθ. 1 απόφ. του Διοικητικού Συμβουλίου
της Δ.Ε.P.A., συν. 203/9.11.2016 σχετικά με την έγκριση προϋπολογισμού 2017 (ΑΔΑ: 6ΓΓΝΟΡΘ7-ΞΝΞ), που
εγκρίθηκε και με τον προϋπολογισμό του Δήμου Αθηναίων για το 2017 (Πράξη 2246 Συνεδρίασης 29/25.11.2016,
ΑΔΑ: 7ΡΟΩΩ6Μ-ΟΩΠ),
18. Την υπ’ αριθ. 5078/5.12.2016 εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζουμε:
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει την απασχόληση του προσωπικού υπερωριακά, κατά τις Κυριακές, κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και κατά τις νυχτερινές
ώρες, καθώς και της σχετικής αμοιβής του, για ολόκληρο
το ημερολογιακό έτος 2017 (από 1-1 έως 31-12-2017),
προϋπολογιζόμενου συνολικού ύψους έως 40.000,00 €
(για περίπου 80 άτομα), σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα
και στους κωδικούς που αναφέρονται:
Υπερωρ. Καθημ.

100 ώρες (ενδεικτικά)

Ώρες Νυχτερινά

5.200 ώρες (ενδεικτικά)

Ώρες Αργιών

3.600 ώρες (ενδεικτικά)

Νυχτερινά Αργιών

900 ώρες (ενδεικτικά)

Υπερωρίες Αργιών

40 ώρες (ενδεικτικά)

Υπερωρίες Αργιών
Νυχτερινά
Υπερωρίες Καθημερ.
Νυχτερινά
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒ.
και ΠΡΟΣ. ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ,
ΚΥΡΙΑΚΩΝ, ΑΡΓΙΩΝ κ.λπ.
(60.00.00)
Εργοδοτικές Εισφορές
(ΚΩΔ. 60.03)

60 ώρες (ενδεικτικά)
100 ώρες (ενδεικτικά)

30.000,00 € (ενδεικτικά)

10.000,00 € (ενδεικτικά)
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Διευκρινίζεται ότι η υπερωριακή απασχόληση, που εγκρίνεται με την παρούσα απόφαση, δεν θα υπερβεί, για κάθε
εξάμηνο του 2017, σε καμία περίπτωση τις 120 ώρες ανά
εργαζόμενο κατά τις απογευματινές ώρες των εργάσιμων
ημερών και τις 96 ώρες ανά εργαζόμενο κατά τις νυχτερινές
ώρες, τις Κυριακές και τις λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες.

41003

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ
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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

*02041742312160008*

