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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
18 Δεκεμβρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Παράταση περάτωσης εκκαθάρισης του Ταμείου
Αρωγής Υπαλλήλων Βουλής (Τ.Α.Υ.Β.).

2

Απονομή της ηθικής αμοιβής του επαίνου στους
υπαλλήλους του Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

3

Καθορισμός εργασίας πέραν της υποχρεωτικής
του προσωπικού της Υπηρεσίας Υποδοχής και
Ταυτοποίησης για το έτος 2019.

4

Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του
Πρωτοκόλλου 1997 που τροποποιεί την Διεθνή
Σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από
πλοία, 1973, όπως τροποποιήθηκε με το Πρωτόκολλο του 1978 σχετικά με αυτή-Τροποποιήσεις
στο Παράρτημα VΙ της Δ.Σ. MARPOL (Περιοχές
Ελέγχου Εκπομπών (ΠΕΕ) και ο απαιτούμενος Σχεδιαστικός Δείκτης Ενεργειακής Αποδοτικότητας
(ΣΔΕΑ) για τα φορτηγά οχηματαγωγά (ro-ro) και
επιβατηγά οχηματαγωγά (ro-ro) πλοία).

5

Τροποποίηση της 2128/83966/01.08.2017 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των
προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την έναρξη λειτουργίας των φυτωριακών επιχειρήσεων
μητρικών φυτειών αμπέλου» (Β΄ 2725)».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 5114
(1)
Παράταση περάτωσης εκκαθάρισης του Ταμείου
Αρωγής Υπαλλήλων Βουλής (Τ.Α.Υ.Β.).
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 65 του Συντάγματος.
2. Το άρθρο 11 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος
Κοινοβουλευτικό), όπως ισχύει.
3. Τα άρθρα 1, 97 και 106 του Κανονισμού της Βουλής
(Μέρος Β΄), όπως ισχύει, και, ιδίως την περίπτωση στ) της
παραγράφου 5 του άρθρου 106, όπως τροποποιήθηκε
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και αναριθμήθηκε με το άρθρο 10 της από 13.7.2018
απόφασης, κατά ΡΝΖ΄ συνεδρίαση, της Ολομέλειας της
Βουλής (ΦΕΚ 128/Α΄/16.7.2018).
4. Το αριθμ. Ειδικής Γραμματείας Προέδρου Βουλής
5070/27.11.2018 έγγραφο της Προέδρου της Εκκαθαρίστριας Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Αρωγής
Υπαλλήλων Βουλής με το οποίο κρίνεται αναγκαία και
ζητείται η παράταση της διαδικασίας περάτωσης της
εκκαθάρισης του Τ.Α.Υ.Β. μέχρι τις 15.1.2019.
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού
της Βουλής, αποφασίζουμε:
Η προθεσμία της περίπτωσης α) της παραγράφου 5
του άρθρου 106 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος
Β΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 της από
13.7.2018 απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ
128/Α/16.7.2018), παρατείνεται από τη λήξη της έως την
15.1.2019.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2018
Ο Πρόεδρος της Βουλής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ
I

Αριθμ. Γ4β/Γ.Π. 89416
(2)
Απονομή της ηθικής αμοιβής του επαίνου στους
υπαλλήλους του Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του ν. 3528/2007.
2. Tο με αρ. 73/23.9.15 (ΦΕΚ 116/2015) προεδρικό
διάταγμα «Διορισμός Αντιπροέδρου Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Το π.δ. 63/2005, αρ. 45 παρ. 3 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005),
όπως ισχύει.
4. Την με αριθμ. Υ25/6.10.15 (ΦΕΚ 2144 Β΄) απόφαση
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη».
5. Τα αριθμ. 21856/3.10.18 και 26090/16.11.187021/
20.10.2017 έγγραφα του Γ.Ν. Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ».
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6. Το απόσπασμα πρακτικού της αριθμ. 8/13.9.2018
συνεδρίασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Γ.Ν. Χανίων, αποφασίζουμε:
Απονέμουμε την Ηθική Αμοιβή του Επαίνου στους κάτωθι υπαλλήλους του Γ.Ν. Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»:
1. ΓΕΩΡΓΙΑΚΑΚΗ ΒΑΡΔΗ του ΕΥΤΥΧΙΟΥ, κλάδου ΔΕ
Νοσηλευτικής
2. ΠΕΡΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ κλάδου
ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων.
3. ΓΕΩΡΓΟΥΣΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ κλάδου ΤΕ
Νοσηλευτικής.
4. ΚΟΝΤΟΡΙΝΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ κλάδου ΥΕ
Βοηθητικού Προσωπικού (Κλητήρα)
Επειδή οι παραπάνω υπάλληλοι, ενεργώντας πέραν
του ωραρίου τους και με δική τους πρωτοβουλία και
εθελοντική προσφορά κόπου και χρόνου, συνέβαλαν
στην αναμόρφωση των κτιριακών εγκαταστάσεων της
Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου.
Οι ανωτέρω υπάλληλοι είναι μέλη του Δ.Σ του Συλλόγου Εργαζομένων του Γ.Ν. Χανίων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2018
Ο Υπουργός κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 16.1/15446
(3)
Καθορισμός εργασίας πέραν της υποχρεωτικής
του προσωπικού της Υπηρεσίας Υποδοχής και
Ταυτοποίησης για το έτος 2019.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 1 παρ. 2α του ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38).
β. Του άρθρου 38 παρ. 1 του ν. 3986/2011 «Επείγοντα
μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» (Α΄ 152).
γ. Των άρθρων 4 και 20 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».(Α΄ 226), όπως τροποποιήθηκε με τον
ν. 4071/2012 (άρθρο 45, παρ. 1) και το άρθρο 20 του
ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των
υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου και δευτέρου βαθμού, των
Νομικών Προσώπων Δημοσίου (ΝΠΔΔ) και Ιδιωτικού
Δικαίου (ΝΠΙΔ) καθώς και των ΔΕΚΟ του κεφ. Α΄ του
ν. 3429/2005 (Α΄314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις».
2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη για το έτος 2019 κατά προσέγγιση
ποσού διακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (#
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264.000,00 € #) που θα καλυφθεί από την πίστωση του
ΚΑΕ 0511 «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία» και
πεντακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων
ογδόντα ευρώ (# 564.480,00 € #) που θα καλυφθεί από
την πίστωση του ΚΑΕ 0512 «Αμοιβή για εργασία κατά τις
εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες» του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης,
Ε.Φ. 49-150 οικονομικού έτους 2019.
3. Την κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση Κέντρου
Πρώτης Υποδοχής στο Δ.Δ. Φυλακίου Δήμου Ορεστιάδας Π.Ε. Έβρου» (ΦΕΚ 3543/Β΄/31-12-2012).
4. Την κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση Κέντρου
Πρώτης Υποδοχής Λέσβου στο Δήμο Λέσβου» (ΦΕΚ
1373/Β΄/29-05-2014),
5. Την κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση Ανοιχτής
Δομής Φιλοξενίας Αιτούντων Εθελουσίας Επιστροφής
στην περιοχή Αττικού Άλσους του Δήμου Αθηναίων Αττικής» (ΦΕΚ 1990/Β΄/15.09.2015)
6. Την κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση Ανοιχτής
Δομής Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο, ευάλωτων ομάδων
πολιτών τρίτων χωρών στον Ελαιώνα Αττικής» (ΦΕΚ
2065/Β΄/18.09.2015), στα Διαβατά νομού Θεσσαλονίκης
και Σχιστού νομού Αττικής (ΦΕΚ 3720/Β΄/16.11.2016).
7. Την κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση Κέντρου
Πρώτης Υποδοχής και προσωρινών Δομών Φιλοξενίας
αιτούντων άσυλο και ευάλωτων ομάδων πολιτών τρίτων
χωρών στις νήσους Χίο και Σάμο (ΦΕΚ 10/Β΄/08.01.2016).
8. Την κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση Κέντρων
Πρώτης Υποδοχής και προσωρινών Δομών Φιλοξενίας
αιτούντων άσυλο και ευάλωτων ομάδων πολιτών τρίτων χωρών» (ΦΕΚ 2602/Β΄/02.12.2015) και «Σύσταση
ανοικτών Δομών Προσωρινής Υποδοχής πολιτών τρίτων
χωρών ή ανιθαγενών που έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 10
του ν. 4375/2016» (ΦΕΚ 3720/Β΄/16.11.2016).
9. Το άρθρο 5 παρ. 1 της κοινής υπουργικής απόφασης
7001/2/1454/-ή (ΦΕΚ 64/Β΄/26.01.2012) Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρώτης
Υποδοχής» σύμφωνα με το οποίο «οι περιφερειακές μονάδες πρώτης υποδοχής λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη βάση ως προς τη φύλαξη, ασφάλεια και παροχή
άμεσης ιατρικής περίθαλψης στους υπηκόους τρίτων
χωρών που υπόκεινται σε διαδικασία πρώτης υποδοχής
και παραμένουν στις εγκαταστάσεις της περιφερειακής
υπηρεσίας».
10. α. Το π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 37/Α΄/
28-02-2018).
β. To π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση με μετονομασία του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ 208/τ. Β΄/04-11-2016).
γ. Το π.δ. 122/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 149/τ. Α΄/10-11-2017).
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δ. Την αριθμ. 11.1/2166/2015 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Διευθυντή της Υπηρεσίας πρώτης Υποδοχής» (ΦΕΚ 781/
Β΄/04.05.2015), όπως συμπληρώθηκε με την αριθμ.
ΤΠ1/8633/2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Διευθυντή της Υπηρεσίας
Πρώτης Υποδοχής» (ΦΕΚ 2885/Β΄/30.12.2015).
11. Το ν. 4375/2016 «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής
και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του
καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L
180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων
διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις και ιδιαίτερα
του άρθρου 11 παρ.14, όπως ισχύει.
12. Την υπ’ αριθμόν 16931/19.05.2016 (ΦΕΚ 1410/
Α΄/19.05.2016 υπουργική απόφαση «Έναρξη λειτουργίας
της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και ταυτόχρονη κατάργηση της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής».
13. Την υπ’ αριθμόν 16897/22.5.2017 (ΦΕΚ 259/
ΥΟΔΔ/1.6.2017) υπουργική απόφαση περί «Ανάθεσης
Καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Υποδοχής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής».
14. Την υπ’ αριθμόν 24146/17.7.2016 (ΦΕΚ 2531/Β/
20.07.2017) υπουργική απόφαση περί «Μεταβίβασης
Αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα Υποδοχής Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής».
15. α) Την επιτακτική ανάγκη λειτουργίας των Κέντρων
Υποδοχής και Ταυτοποίησης αποστολή των οποίων είναι
η υποδοχή αλλοδαπών που εισέρχονται παράτυπα στην
Ελλάδα, σε συνθήκες που να εξασφαλίζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα δικαιώματά τους σύμφωνα με
τις διεθνείς υποχρεώσεις της Χώρας. Η υποδοχή αυτή,
εκτός του να διασφαλίζει τις άμεσες βιοτικές ανάγκες των
αλλοδαπών, περιλαμβάνει ορισμένες σημαντικές διαδικασίες, όπως η εξακρίβωση της ταυτότητάς, η καταγραφή, ο ιατρικός έλεγχος και η ψυχοκοινωνική υποστήριξη,
η ενημέρωσή τους για δικαιώματα και υποχρεώσεις και
η μέριμνα για άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες,
όπως τα ασυνόδευτα παιδιά.
β) το γεγονός ότι τα ανωτέρω αναγραφόμενα απαιτούν
από το προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας Υποδοχής
και Ταυτοποίησης και των Περιφερειακών μονάδων να
εργάζεται υπό έκτακτες συνθήκες πέραν του ωραρίου
της ημερήσιας απασχόλησης, ώστε να ανταποκρίνεται
αποτελεσματικά στο συνολικό έργο της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, πέραν της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής για τους
υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας Υποδοχής και
Ταυτοποίησης και των Περιφερειακών μονάδων (Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης, Κινητών Μονάδων
και Δομών Φιλοξενίας) προς αντιμετώπιση εκτάκτων και
επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών για το έτος 2019.
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2. Καθορίζουμε ως αριθμό υπαλλήλων τους διακόσιους είκοσι (220), οι οποίοι θα απασχοληθούν υπερωριακά περίπου για εκατό τριάντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα (#133.440#) ώρες συνολικά, ως ακολούθως:
• Υπερωριακή απογευματινή εργασία (από 6η πρωινή
μέχρι 22η ώρα) 52.800 ώρες και όχι πέραν των 120 ωρών
το εξάμηνο ανά υπάλληλο.
• Υπερωριακή νυχτερινή εργασία (από 22η μέχρι 6η
πρωινή), 38.400 ώρες και όχι πέραν 96 ωρών το εξάμηνο
ανά υπάλληλο.
• Υπερωριακή εργασία Κυριακών και Εξαιρέσιμων,
42.240 ώρες και όχι πέραν των 96 ωρών το εξάμηνο
ανά υπάλληλο.
3. Η απόφαση αυτή ισχύει για το έτος 2019.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2018
Ο Υπουργός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ
I

Αριθμ. 2263.1-7/88300
(4)
Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του
Πρωτοκόλλου 1997 που τροποποιεί την Διεθνή
Σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από
πλοία, 1973, όπως τροποποιήθηκε με το Πρωτόκολλο του 1978 σχετικά με αυτή-Τροποποιήσεις στο Παράρτημα VΙ της Δ.Σ. MARPOL (Περιοχές Ελέγχου Εκπομπών (ΠΕΕ) και ο απαιτούμενος
Σχεδιαστικός Δείκτης Ενεργειακής Αποδοτικότητας (ΣΔΕΑ) για τα φορτηγά οχηματαγωγά (roro) και επιβατηγά οχηματαγωγά (ro-ro) πλοία).
ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 2 του άρθρου τρίτου του
ν. 1269/1982 (Α΄ 89), «Για την κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης «περί προλήψεως της ρυπάνσεως της θαλάσσης
από πλοία» του 1973 και του Πρωτοκόλλου του 1978»
που αναφέρεται σ’ αυτή τη Σύμβαση», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 3104/2003 (Α΄ 28).
β) Του π.δ. 14/2011 «Αποδοχή τροποποιήσεων στο
Παράρτημα VI του Πρωτοκόλλου του 1997 το οποίο
τροποποιεί τη Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της
Ρύπανσης από Πλοία, 1973, όπως τροποποιήθηκε από
το Πρωτόκολλο του 1997 που σχετίζεται με αυτή (Αναθεωρημένο Παράρτημα VI της Δ.Σ. MARPOL 73/78)» (Α΄
29) με το οποίο κυρώθηκε η απόφαση MEPC.176(58)
της Επιτροπής Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος
(MEPC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO).
γ) Του ν. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού
Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 35), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ) 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).
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ε) Της αριθμ.: 531.4−3/2013/3052/01.08.2013 απόφασης των Υπουργών Εξωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ναυτιλίας
και Αιγαίου «Μεταβίβαση αρμοδιότητος έκδοσης αποφάσεων στους Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων
Εξωτερικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου» (Β΄ 1957).
στ) Του άρθρου 25 παρ.4.(β) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής»
(Α΄ 26).
ζ) 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» (Α΄ 114).
η) Tης αριθμ. 2901.01/18056/2018/08-03-2018 απόφασης «Αποδοχή παραίτησης Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και διορισμός
νέου» (ΥΟΔΔ 126/08.03.2018).
2. Την απόφαση MEPC.301(72) της 13ης Απριλίου 2018
της Επιτροπής Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος
(MEPC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ)
«Τροποποιήσεις στο Παράρτημα του Πρωτοκόλλου 1997
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που τροποποιεί την Διεθνή Σύμβαση για την πρόληψη
της ρύπανσης από πλοία, 1973, όπως τροποποιήθηκε
με το Πρωτόκολλο του 1978 σχετικά με αυτή-Τροποποιήσεις στο Παράρτημα VΙ της Δ.Σ. MARPOL (Περιοχές
Ελέγχου Εκπομπών (ΠΕΕ) και ο απαιτούμενος Σχεδιαστικός Δείκτης Ενεργειακής Αποδοτικότητας (ΣΔΕΑ) για τα
φορτηγά οχηματαγωγά (ro-ro) και επιβατηγά οχηματαγωγά (ro-ro) πλοία)».
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο Πρώτο
1. Γίνονται αποδεκτές οι τροποποιήσεις του Παραρτήματος VΙ της Δ.Σ. MARPOL, όπως αναφέρονται στην
απόφαση MEPC.301(72) της Επιτροπής Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος του ΙΜΟ.
2. Το κείμενο της αποφάσεως της παραγράφου 1 σε
πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και μεταφρασμένο
στην ελληνική γλώσσα, παρατίθεται κατωτέρω.
3. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ του αγγλικού και
του ελληνικού κειμένου της ως άνω αποφάσεως, υπερισχύει το αγγλικό.

RESOLUTION MEPC.301(72)
(adopted on 13 April 2018)
AMENDMENTS TO THE ANNEX OF THE PROTOCOL OF 1997 TO AMEND THE
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS,
1973, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1978 RELATING THERETO
Amendments to MARPOL Annex VI
(ECAs and required EEDI for ro-ro cargo ships and ro-ro passenger ships)

THE MARINE ENVIRONMENT PROTECTION COMMITTEE,
RECALLING Article 38(a) of the Convention on the International Maritime Organization concerning the
functions of the Marine Environment Protection Committee conferred upon it by international conventions
for the prevention and control of marine pollution from ships,
NOTING article 16 of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as
modified by the Protocols of 1978 and 1997 relating thereto (MARPOL), which specifies the amendment
procedure and confers upon the appropriate body of the Organization the function of considering
amendments thereto for adoption by the Parties,
HAVING CONSIDERED, at its seventy-second session, proposed amendments to MARPOL Annex VI
concerning ECAs and the required EEDI for ro-ro cargo ships and ro-ro passenger ships,
1
ADOPTS, in accordance with article 16(2)(d) of MARPOL, amendments to MARPOL Annex VI,
the text of which is set out in the annex to the present resolution;
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2
DETERMINES, in accordance with article 16(2)(f)(iii) of MARPOL, that the amendments shall
be deemed to have been accepted on 1 March 2019 unless prior to that date, not less than one third of
the Parties or Parties the combined merchant fleets of which constitute not less than 50% of the gross
tonnage of the world's merchant fleet, have communicated to the Organization their objection to the
amendments;
3
INVITES the Parties to note that, in accordance with article 16(2)(g)(ii) of MARPOL, the said
amendments shall enter into force on 1 September 2019 upon their acceptance in accordance with
paragraph 2 above;
4
INVITES FURTHER the Parties to consider the application of the aforesaid amendments to
regulation 21 of Annex VI of MARPOL concerning new parameters for determination of reference values
of the EEDI to ships entitled to fly their flag as soon as possible, prior to entry into force;
5
REQUESTS the Secretary-General, for the purposes of article 16(2)(e) of MARPOL, to transmit
certified copies of the present resolution and the text of the amendments contained in the annex to all
Parties to MARPOL;
6
REQUESTS FURTHER the Secretary-General to transmit copies of the present resolution and
its annex to Members of the Organization which are not Parties to MARPOL.

ANNEX
AMENDMENTS TO MARPOL ANNEX VI
(ECAs and the required EEDI for ro-ro cargo ships and ro-ro passenger ships)

Regulation 13 - Nitrogen oxides (NOx)
1 In paragraph 5.3, the words "an emission control area designated under paragraph 6 of this
regulation" are replaced with the words "a NOx Tier III emission control area".
Regulation 21 - Required EEDI
2 In table 2 (Parameters for determination of reference values for the different ship types) of
paragraph 3, rows 2.34 and 2.35 for ro-ro cargo ships and ro-ro passenger ships are replaced by the
following:

1405.15

DWT of the ship

2.34 Ro-ro cargo ship
DWT of the ship where DWT≤17,000*

0.498

1686.17*
17,000 where DWT > 17,000*
752.16

DWT of the ship

2.35 Ro-ro passenger ship
0.381
DWT of the ship where DWT≤10,000*
902.59*
10,000 where DWT > 10,000*
* to be used from phase 2 and thereafter.
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ΑΠΟΦΑΣΗ MEPC.301(72)
(Υιοθετήθηκε την 13η Απριλίου 2018)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ 1997 ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ
ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ
ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΠΛΟΙΑ, 1973, ΟΠΩΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ
1978 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΗ
Τροποποιήσεις στο Παράρτημα VΙ της Δ.Σ.
MARPOL
(Περιοχές Ελέγχου Εκπομπών (ΠΕΕ) και
ο απαιτούμενος Σχεδιαστικός Δείκτης
Ενεργειακής Αποδοτικότητας (ΣΔΕΑ) για τα
φορτηγά οχηματαγωγά (ro-ro) και επιβατηγά
οχηματαγωγά (ro-ro) πλοία)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΝΤΑΣ το άρθρο 38(α) της Σύμβασης
του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού σχετικά με τις
αρμοδιότητες της Επιτροπής Προστασίας Θαλασσίου
Περιβάλλοντος οι οποίες της παραχωρήθηκαν από τις
διεθνείς συμβάσεις, για την πρόληψη και τον έλεγχο της
θαλάσσιας ρύπανσης από πλοία,
ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ το άρθρο 16 της Διεθνούς Σύμβασης
για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία, 1973, όπως
τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο του 1978 και του
1997 που έχουν σχέση με αυτή (MARPOL), που ορίζει
τη διαδικασία τροποποίησης και αναθέτει στο αρμόδιο
όργανο του Οργανισμού την αρμοδιότητα εξέτασης και
υιοθέτησης τροποποιήσεων αυτής,
ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙ στην εβδομηκοστή δεύτερη Σύνοδό της, τις προταθείσες τροποποιήσεις στο Παράρτημα VI της MARPOL που αφορά τις Περιοχές Ελέγχου
Εκπομπών (ΠΕΕ) και τον Σχεδιαστικό Δείκτη Ενεργειακής
Αποδοτικότητας (ΣΔΕΑ) για τα φορτηγά οχηματαγωγά
(ro-ro) και επιβατηγά οχηματαγωγά (ro-ro) πλοία.
1. ΥΙΟΘΕΤΕΙ, σύμφωνα με το άρθρο 16(2)(δ) της
MARPOL, τροποποιήσεις στο Παράρτημα VΙ της MARPOL,
το κείμενο των οποίων παρατίθεται στο Παράρτημα της
παρούσας απόφασης,
2. ΟΡΙΖΕΙ, σύμφωνα με το άρθρο 16(2)(στ)(iii) της
MARPOL, ότι οι τροποποιήσεις θα θεωρούνται ότι έχουν
γίνει αποδεκτές την 1η Μαρτίου 2019, εκτός εάν, πριν
από την ημερομηνία αυτή, όχι λιγότερο από το ένα τρίτο
των Μερών ή Μερών των οποίων η συνολική χωρητικό2.34 Φορτηγό
οχηματαγωγό (Ro-ro)
πλοίο

2.35 Επιβατηγό
οχηματαγωγό (Ro-ro)
πλοίο
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τητα των εμπορικών τους στόλων αποτελεί όχι λιγότερο
από το 50% της ολικής χωρητικότητας του παγκόσμιου
εμπορικού στόλου, έχουν γνωστοποιήσει στον Οργανισμό την αντίρρησή τους στις τροποποιήσεις,
3. ΚΑΛΕΙ τα Μέρη να λάβουν υπόψη ότι, σύμφωνα
με το άρθρο 16(2)(ζ)(ii) της MARPOL, οι αναφερόμενες
τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου
2019 μετά την αποδοχή τους σύμφωνα με την ανωτέρω
παράγραφο 2,
4. ΚΑΛΕΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ τα Μέρη να εξετάσουν την εφαρμογή των προαναφερθεισών τροποποιήσεων του Κανονισμού 21 του Παραρτήματος VI της MARPOL σχετικά
με νέες παραμέτρους για τον προσδιορισμό των τιμών
αναφοράς του ΣΔΕΑ σε πλοία που έχουν το δικαίωμα να
φέρουν τη σημαία τους το συντομότερο δυνατό, πριν
από την έναρξη ισχύος τους.
5. ΑΙΤΕΙ ο Γενικός Γραμματέας, σύμφωνα με το άρθρο
16(2)(ε) της MARPOL, να διαβιβάσει σε όλα τα Μέρη της
MARPOL πιστοποιημένα αντίγραφα της παρούσας απόφασης καθώς και το κείμενο των τροποποιήσεων που
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα αυτής,
6. ΑΙΤΕΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ, ο Γενικός Γραμματέας να διαβιβάσει στα Μέλη του Οργανισμού, τα οποία δεν είναι Μέρη
στη MARPOL, αντίγραφα της παρούσας απόφασης και
του Παραρτήματος αυτής.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΤΗΣ
MARPOL
(Περιοχές Ελέγχου Εκπομπών (ΠΕΕ) και
ο απαιτούμενος Σχεδιαστικός Δείκτης
Ενεργειακής Αποδοτικότητας (ΣΔΕΑ) για τα
φορτηγά οχηματαγωγά (ro-ro) και επιβατηγά
οχηματαγωγά (ro-ro) πλοία)
Κανονισμός 13-Οξείδια του Αζώτου (ΝΟx)
1 Στην παράγραφο 5.3, οι λέξεις «μια περιοχή ελέγχου
εκπομπών που έχει καθορισθεί σύμφωνα με την παράγραφο 6 αυτού του κανονισμού» αντικαθίστανται με τις
λέξεις «μια περιοχή ελέγχου εκπομπών Οξειδίων του
Αζώτου (ΝΟx) Βαθμίδας ΙΙΙ».
Κανονισμός 21-Απαιτούμενος Σχεδιαστικός Δείκτης
Ενεργειακής Αποδοτικότητας (ΣΔΕΑ)
2 Στον πίνακα 2 (Παράμετροι για τον καθορισμό τιμών
αναφοράς για τους διάφορους τύπους πλοίων) της παραγράφου 3, σειρές 2.34 και 2.35 για τα φορτηγά οχηματαγωγά (ro-ro) και επιβατηγά οχηματαγωγά (ro-ro) πλοία
αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:

1405.15

Χωρητικότητα Νεκρού Βάρους (DWT) του πλοίου

1686.17*

Χωρητικότητα Νεκρού Βάρους (DWT) του πλοίου
όπου DWT≤17,000*
17,000 όπου DWT > 17,000*

752.16

Χωρητικότητα Νεκρού Βάρους (DWT) του πλοίου

Χωρητικότητα Νεκρού Βάρους (DWT) του πλοίου
όπου DWT≤10,000*
10,000 όπου DWT > 10,000*
* που θα χρησιμοποιηθούν από τη φάση 2 και μετά
902.59*

0.498

0.381
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Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου 2019.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 29 Νοεμβρίου 2018
Οι Γενικοί Γραμματείς των Υπουργείων
Εξωτερικών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΕΜΠΟΝΕΡΑΣ
I

Αριθμ. 2721/164846
(5)
Τροποποίηση της 2128/83966/01.08.2017 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των
προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την έναρξη λειτουργίας των φυτωριακών επιχειρήσεων
μητρικών φυτειών αμπέλου» (Β΄ 2725)».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 1564/1985 «Οργάνωση παραγωγής και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού
υλικού φυτικών ειδών» (Α΄ 164).
β) Της υποπαραγράφου Ε.5 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013»
(Α΄ 107), όπως ισχύουν.
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98).
2. Τον ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην
πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (Α΄ 32), όπως
ισχύει.
3. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός του Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών (Α΄ 116).
4. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
5. Την αριθμ. 2428/119952/06.09.2018 απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο Κόκκαλη»
(Β΄ 3936).
6. Την αριθμ. 286/81532/08.06.2018 εισήγηση του
Προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 5 του άρθρου
24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).
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7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποίηση της αριθμ. 2128/83966/01.08.2017
απόφασης
Η αριθμ. 2128/83966/01.08.2017 απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων (Β΄ 2725) τροποποιείται ως ακολούθως:
1. Η περίπτ. β΄ του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Χρησιμοποιούν για τη φύτευση της μητρικής
φυτείας άρριζα εμβολιάσιμα μοσχεύματα ή άρριζα μοσχεύματα ριζοβολίας, κατηγορίας πολλαπλασιαστικού
υλικού καλλιτερευτού, αρχικού, βασικού ή πιστοποιημένου, ποικιλιών αντιφυλλοξηρικών υποκειμένων και
εμβολιομοσχεύματα, κατηγορίας πολλαπλασιαστικού
υλικού καλλιτερευτού, αρχικού, βασικού, πιστοποιημένου ή standard, οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου,
επιτραπέζιων ποικιλιών αμπέλου και ποικιλιών σταφιδοποιίας, όπως οι κατηγορίες αυτές ορίζονται στην παρ.
2 του άρθρου 3 του ν. 1564/1985 και στο άρθρο 2 της
αριθμ. 258676/29.09.2003 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Γεωργίας
(Β΄ 1517) και οι ποικιλίες αυτές περιλαμβάνονται, όσον
αφορά τις οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου και τις ποικιλίες σταφιδοποιίας, στην αριθμ. 2919/95506/13.09.2017
απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 3276), όπως κάθε φορά
ισχύουν.».
2. H περίπτ. ζ΄ του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ) Τηρούν αρχείο προμήθειας του πολλαπλασιαστικού υλικού κατηγορίας καλλιτερευτού, αρχικού, βασικού,
πιστοποιημένου, ή standard που χρησιμοποιήθηκε για
τη φύτευση των μητρικών φυτειών στο οποίο αναγράφονται η ημερομηνία απόκτησης του υλικού, η χώρα
προέλευσης και ο αριθμός πρωτοκόλλου της έγκρισης
που δίνεται από τη Διεύθυνση Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών
Πόρων του ΥΠΑΑΤ, για την προμήθεια του πολλαπλασιαστικού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί για τη φύτευση
των μητρικών φυτειών αμπέλου.».
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2018
Οι Υπουργοί
Οικονομικών

Υφυπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 5686/18.12.2018

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02056861812180008*

