
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθιέρωση και έγκριση εργασίας κατά τις νυκτε-
ρινές ώρες, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες προς 
συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής του 
πολιτικού προσωπικού της Ε.Υ.Π. για το έτος 2017.

2 Καθιέρωση και έγκριση της υπερωριακής απα-
σχόλησης του πολιτικού προσωπικού της Ε.Υ.Π. 
για το έτος 2017.

3 Μετονομασία του εργαστηρίου Μηχανικής Τρο-
φίμων, Επεξεργασία και Συντήρηση Γεωργικών 
Προϊόντων του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων 
και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών σε Εργαστήριο Μηχανι-
κής και Επεξεργασίας Τροφίμων».

4 Ίδρυση εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστή-
ριο Ψηφιακών Μέσων και Στρατηγικής Επικοινω-
νίας» στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινω-
νίας Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών 
του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

      Αριθμ. 842.0/3/550596 (1)
Καθιέρωση και έγκριση εργασίας κατά τις νυ-

κτερινές ώρες, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 

προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεω-

τικής του πολιτικού προσωπικού της Ε.Υ.Π. για 

το έτος 2017.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 16 παρ. 1 και 7 του ν. 3205/2003 «Μι-

σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του 
Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των 
Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της ΕΛ.ΑΣ., του Π.Σ. 
και Λ.Σ. και άλλες συναφείς διατάξεις» (Α΄ 297).

β. Του ν. 3649/2008 «Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 39) και ειδικότερα του άρθρου 21
αυτού.

γ. Του άρθρου μόνου του ν. 3817/2010 «Κύρωση της 
από 13 Οκτωβρίου 2009 πράξης Νομοθετικού Περιεχο-
μένου “Υπαγωγή Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών στον 
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη” (ΦΕΚ 215 Α΄) και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 16).

δ. Του άρθρου 5 εδ. 2 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112) ως ισχύει.

ε. Του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 3833/2010 «Μείωση απο-
δοχών - Έκτακτη οικονομική εισφορά - Περιορισμός προ-
σλήψεων, Φ.Π.Α. και λοιπά φορολογικά θέματα ανέργων -
εισφορών» (Α΄ 40).

στ. Του άρθρου 38 παρ. 1 του ν. 3986/2011 «Επείγοντα 
μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιο-
νομικής Στρατηγικής 2012-2015» (Α΄ 152).

ζ. Του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 4024/2011 «Συνταξιο-
δοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, ερ-
γασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012-2015» (Α΄ 226) ως ισχύει.

η. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143) 
ως ισχύει.

θ. Του άρθρου 7 παρ. 2 περ. ε του ν. 4354/2015 «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176).

ι. Του π.δ. 360/1992 «Οργανισμός της Εθνικής Υπηρε-
σίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.)» (Α΄ 183) και ειδικότερα του 
άρθρου 49 αυτού.

ια. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (Α΄ 98).

ιβ. Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α΄ 145).

ιγ. Του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ-
γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141).

ιδ. Του π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ-
γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων» (Α΄20).

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

ιστ. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

ιζ. Της Υ173/4-11-2016 απόφασης Πρωθυπουργού 
«Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Β’ 3610).

ιη. Της Υ186/10-11-2016 απόφασης Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα» (Β΄ 3671).

2. Την υπ’ αρ. πρωτ. 811/118/461335/12-12-2016/ΕΥΠ/
Ζ΄/3ο απόφαση Διοικητή ΕΥΠ «Κατανομή Πιστώσεων 
Π/Υ ΕΥΠ 2017» με την οποία κατανεμήθηκε η εγκριθεί-
σα πίστωση ύψους τετρακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ 
(410.000,00 €) στον ΚΑΕ 0512 «Αμοιβή για εργασία κατά 
τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες» του Προϋ-
πολογισμού της Ε.Υ.Π., Ε.Φ. 11-610, έτους 2017.

3. Την υπ’ αρ. πρωτ. 2/96747/ΔΠΓΚ/15-12-2016 από-
φαση Υπουργού Οικονομικών «Διάθεση των πιστώσεων 
του Π/Υ οικονομικού έτους 2017» με την οποία ορίστηκε 
διάθεση της ως άνω πίστωσης σε ποσοστό 80% για το 
πρώτο εξάμηνο έτους 2017.

4. Την υπ’ αρ. πρωτ. 830/7/461909/22-12-2016/ΕΥΠ/
Ζ΄/3ο απόφαση Διοικητή ΕΥΠ Ανάληψης Υποχρέωσης 
με την οποία δεσμεύτηκε πίστωση ύψους τριακοσίων 
είκοσι οκτώ χιλιάδων ευρώ (328.000,00 €) για την κατα-
βολή αμοιβής εργασίας κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες στους υπαλλήλους της ΕΥΠ.

5. Το γεγονός ότι:
α. Στο προσωπικό της Ε.Υ.Π. εφαρμόζονται οι διατά-

ξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 όπως αυτές έχουν 
τροποποιηθεί με το άρθρο 6 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40) 
και αντικατασταθεί στη συνέχεια με το άρθρο 38 του
ν. 3986/2011 (Α΄ 152) και όχι εκείνες των ν. 4024/2011 
και ν. 4354/2015.

β. Με αποφάσεις του Διοικητή της Ε.Υ.Π. καθορίζονται 
Οργανικές Μονάδες που λειτουργούν επί 24ωρης βάσης 
και όλες τις ημέρες του μήνα.

γ. Το κάθε κατηγορίας προσωπικό της Ε.Υ.Π. το οποίο 
υπηρετεί σε Οργανικές Μονάδες αυτής, που λειτουργούν 
όλες τις ημέρες του μήνα σε 24ωρη βάση, προκειμένου 
να αντιμετωπίζονται έκτακτες και επείγουσες υπηρεσι-
ακές ανάγκες, παρέχει εργασία κατά τις απογευματινές 
και νυκτερινές ώρες ακόμη και των Κυριακών και εξαι-
ρεσίμων ημερών, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής 
εβδομαδιαίας εργασίας, ώστε η Ε.Υ.Π. να ανταπεξέρχεται 

έγκαιρα και αποτελεσματικά στο έργο της διαφύλαξης 
της εθνικής ασφάλειας της Χώρας.

δ. Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη για 
το έτος 2017 που θα καλυφθεί από την πίστωση του ΚΑΕ 
0512 «Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες 
και νυκτερινές ώρες» του προϋπολογισμού της Ε.Υ.Π. Ε.Φ. 
11-610 οικονομικού έτους 2017 και πάντως όχι πέραν 
των ορίων της ήδη εγγραφείσας πίστωσης των τετρα-
κοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (410.000,00 €).

ε. Επιβάλλεται ο περιορισμός της ευρείας δημοσιοποί-
ησης της απόφασης αυτής με τη μη ανάρτησή της στο 
Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» για λόγους προστα-
σίας κρατικών απορρήτων, αποφασίζουμε:

(1) Εγκρίνουμε την καθιέρωση για το έτος 2017 εργα-
σίας νυκτερινής εργασίμων ημερών, καθώς και ημερή-
σιας και νυκτερινής Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών, 
προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής 
του προσωπικού της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών 
το οποίο απασχολείται σε Οργανικές Μονάδες αυτής, 
που λειτουργούν όλες τις ημέρες του μήνα επί 24ωρης 
βάσης, προκειμένου να αντιμετωπίζονται έκτακτες και 
επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες.

(2) Καθορίζουμε ως αριθμό υπαλλήλων τους τριακο-
σίους πενήντα (350), οι οποίοι θα εργασθούν καθ’ όλο 
το έτος περίπου ογδόντα πέντε χιλιάδες διακόσιες ώρες 
(7.100χ12=85.200) νυκτερινές εργασίμων ημερών και 
εβδομήντα οκτώ χιλιάδες ώρες (6.500x12=78.000) νυ-
κτερινές και ημερήσιες Κυριακών και εξαιρεσίμων ημε-
ρών που αναλύονται ανά μήνα κατά κατηγορία υπαλλή-
λων ως κατωτέρω Πίνακας:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗ-

ΛΩΝ 

ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ 
ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙ-

ΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ 

ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ-
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ 

ΩΡΕΣ
ΚΥΡΙΑΚΩΝ- 

ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ
ΔΕ11-ΥΕ2 80 5.000 2.700
ΤΕ5 90 900 1.900
ΠΕ7-ΤΕ7-ΔΕ7 100 800 1.100
Λοιποί 
Υπάλληλοι 80 400 800

ΣΥΝΟΛΟ 350 7.100 6.500

6. Η απόφαση αυτή ισχύει ένα μήνα πριν τη δημο-
σίευσή της και έως 31 Δεκεμβρίου 2017 και δεν αναρ-
τάται στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στο εδάφιο 2 του άρθρου 5 του
ν. 3861/2010 (Α΄ 112).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2017

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ
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    Αριθμ. 842.0/2/550595 (2)
Καθιέρωση και έγκριση της υπερωριακής απα-

σχόλησης του πολιτικού προσωπικού της Ε.Υ.Π. 

για το έτος 2017.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 16 παρ. 1 και 7 του ν. 3205/2003 «Μι-

σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του 
Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των 
Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της ΕΛ.ΑΣ., του Π.Σ. 
και Λ.Σ. και άλλες συναφείς διατάξεις» (Α΄ 297).

β. Του ν. 3649/2008 «Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 39) και ειδικότερα του άρθρου 21
αυτού.

γ. Του άρθρου μόνου του ν. 3817/2010 «Κύρωση της 
από 13 Οκτωβρίου 2009 πράξης Νομοθετικού Περιεχο-
μένου “Υπαγωγή Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών στον 
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη” (ΦΕΚ 215 Α΄) και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 16).

δ. Του άρθρου 5 εδ. 2 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112), ως ισχύει.

ε. Του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 3833/2010 «Μείωση 
αποδοχών - Έκτακτη οικονομική εισφορά - Περιορισμός 
προσλήψεων, Φ.Π.Α. και λοιπά φορολογικά θέματα ανέρ-
γων-εισφορών» (Α΄ 40).

στ. Του άρθρου 38 παρ. 1 του ν. 3986/2011 «Επείγοντα 
μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιο-
νομικής Στρατηγικής 2012-2015» (Α΄ 152).

ζ. Του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 4024/2011 «Συνταξιο-
δοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, ερ-
γασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012-2015» (Α΄ 226)ως ισχύει.

η. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143) 
ως ισχύει.

θ. Του άρθρου 7 παρ.2 περ. ε του ν. 4354/2015 «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176).

ι. Του π.δ. 360/1992 «Οργανισμός της Εθνικής Υπηρε-
σίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.)» (Α΄ 183) ως ισχύει.

ια. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (Α΄ 98).

ιβ. Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α΄ 145).

ιγ. Του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ-
γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141).

ιδ. Του π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ-
γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων» (Α΄20).

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

ιστ. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄210).

ιζ. Της Υ173/4-11-2016 απόφασης Πρωθυπουργού 
«Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Β’ 3610).

ιη. Της Υ186/10-11-2016 απόφασης Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα» (Β΄ 3671).

2. Την υπ’ αρ. πρωτ. 811/118/461335/12-12-2016/ΕΥΠ/
Ζ΄/3ο απόφαση Διοικητή ΕΥΠ «Κατανομή Πιστώσεων 
Π/Υ ΕΥΠ 2017» με την οποία κατανεμήθηκε η εγκριθείσα 
πίστωση ύψους είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00 €) 
στον ΚΑΕ 0511 «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία» 
του Προϋπολογισμού της Ε.Υ.Π., Ε.Φ. 11-610, έτους 2017.

3. Την υπ’ αρ. πρωτ. 2/96747/ΔΠΓΚ/15-12-2016 από-
φαση Υπουργού Οικονομικών «Διάθεση των πιστώσεων 
του Π/Υ οικονομικού έτους 2017» με την οποία ορίστηκε 
διάθεση της ως άνω πίστωσης σε ποσοστό 80% για το 
πρώτο εξάμηνο έτους 2017.

4. Την υπ’ αρ. πρωτ. 830/6/461908/22-12-2016/ΕΥΠ/
Ζ΄/3ο απόφαση Διοικητή ΕΥΠ Ανάληψης Υποχρέωσης με 
την οποία δεσμεύτηκε πίστωση ύψους είκοσι χιλιάδων 
ευρώ (20.000,00€) για την καταβολή αποζημίωσης για 
υπερωριακή εργασία στους υπαλλήλους της ΕΥΠ.

5. Το γεγονός ότι:
α. Στο προσωπικό της Ε.Υ.Π. εφαρμόζονται οι διατά-

ξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 όπως αυτές έχουν 
τροποποιηθεί με το άρθρο 6 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40) 
και αντικατασταθεί στη συνέχεια με το άρθρο 38 του
ν. 3986/2011 (Α΄ 152) και όχι εκείνες των ν. 4024/2011 
και ν. 4354/2015.

β. Οι διεθνείς ανακατατάξεις και οι εξελίξεις στις χώ-
ρες που επηρεάζουν άμεσα την εθνική ασφάλεια υπο-
χρεώνουν το προσωπικό της Ε.Υ.Π. σε παροχή εργασίας 
κατά τις απογευματινές και νυκτερινές ώρες ακόμη και 
των Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών, καθ’ υπέρβαση 
των ωρών της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας 
των υπαλλήλων του δημοσίου προκειμένου να αντιμε-
τωπίζει έκτακτες και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες 
και να ανταπεξέρχεται έγκαιρα και αποτελεσματικά στη 
διεκπεραίωση του έργου της διαφύλαξης της εθνικής 
ασφάλειας της Χώρας.

γ. Με αποφάσεις του Διοικητή της Ε.Υ.Π. καθορίζονται 
Οργανικές Μονάδες που λειτουργούν επί 24ωρης βάσης 
και όλες τις ημέρες του μήνα.

δ. Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη 
για το έτος 2017 που θα καλυφθεί από την πίστωση του 
ΚΑΕ 0511 «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία» του 
προϋπολογισμού της Ε.Υ.Π. Ε.Φ. 11-610 οικονομικού 
έτους 2017 και πάντως όχι πέραν των ορίων της ήδη 
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εγγραφείσας πίστωσης των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ 
(25.000,00 €).

ε. Επιβάλλεται ο περιορισμός της ευρείας δημοσιοποί-
ησης της απόφασης αυτής με τη μη ανάρτησή της στο 
Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» για λόγους προστα-
σίας κρατικών απορρήτων, αποφασίζουμε:

(1) Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργα-
σίας, πέραν της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής, για τους 
υπαλλήλους της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών προς 
αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών υπηρεσιακών 
αναγκών κατά το έτος 2017.

(2) Καθορίζουμε ως αριθμό υπαλλήλων τους εκατόν 
πενήντα (150), οι οποίοι θα απασχοληθούν περίπου τρεις 
χιλιάδες εκατόν είκοσι πέντε (3.125) ώρες συνολικά και 
όχι πέραν των πενήντα δύο (52) ωρών το μήνα για κάθε 
υπάλληλο, ως ακολούθως:

(α) Υπερωριακή απογευματινή εργασία (μέχρι 22η 
ώρα): 20 ώρες.

(β) Υπερωριακή νυκτερινή εργασία (από 22η μέχρι 6η 
πρωινή): 16 ώρες.

(γ) Υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων 
από 6η πρωινή έως 22η ώρα: 8 ώρες.

(δ) Υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων 
από 22η ώρα έως 6η πρωινή: 8 ώρες.

6. Η απόφαση αυτή ισχύει ένα μήνα πριν τη δημο-
σίευσή της και έως 31 Δεκεμβρίου 2017 και δεν αναρ-
τάται στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στο εδάφιο 2 του άρθρου 5 του
ν. 3861/2010 (Α΄ 112).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2017

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

Ι

    Αριθμ. 555 (3)
Μετονομασία του εργαστηρίου Μηχανικής Τρο-

φίμων, Επεξεργασία και Συντήρηση Γεωργικών 

Προϊόντων του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων 

και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών σε Εργαστήριο Μηχανι-

κής και Επεξεργασίας Τροφίμων». 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ 5 του ν. 1268/1982 

(ΦΕΚ 87/τ.Α΄/16.07.1982) «Για τη δομή και λειτουργία των 
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» όπως τροποποιή-
θηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/
τ.A΄/24.11.1983) «δομή και λειτουργία των Τεχνολογι-
κών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» και αντικαταστάθηκε με 
την περ. γ' της παρ. 22 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003
(ΦΕΚ 141/τ.Α΄/10.06.2003) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλά-
δας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του
ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄/21.09.1992) «Εκσυγχρονι-
σμός της Ανωτάτης Εκπαίδευσης».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 2 και 80 παρ. 5α 
του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/06.09.2011) «Δομή, λει-
τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και δι-
εθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του π.δ. 408/1994 (ΦΕΚ 226/Α/ 
22.12.1994) με θέμα «Ίδρυση Εργαστηρίων στο Τμήμα 
Γεωργικών Βιομηχανιών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού του κανονι-
σμού».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του ν. 4386/2016
(ΦΕΚ 83/ τ.Α΄/11.05.2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις», με το οποίο αντικαταστάθηκε το 
άρθρο 96 του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/τ.Α΄/08.12.2014) 
«Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλ-
λες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/ 
τ.Α΄/22.04.2005).

7. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα ο 
Οργανισμός του Γ.Π.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 5 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/06.09.20011) 
όπως αυτός ισχύει.

8. Τις διατάξεις του π.δ. 80/25.05.2016 (ΦΕΚ 119/τ.Α'/ 
28.05.2016) «Ίδρυση σχολών, κατάργηση Τμήματος και 
μετονομασία Τμημάτων στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών».

9. Τη με αριθμό 119647/Ζ1/20.07.2016 εγκύκλιο «Δι-
αδικασία ίδρυσης, μετονομασίας κ.λ.π. Εργαστηρίων, 
Κλινικών, Μουσείων και λοιπών μονάδων και μετονο-
μασίας κ.λ.π. των εσωτερικών κανονισμών αυτών» του 
Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.

10. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος 
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου (Συ-
νεδρία: 470/02.10.2013).

11. Την απόφαση της Συγκλήτου του Γεωπονικού
Παν/μιου Αθηνών (Συνεδρία 509/20.12.2016).

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο-
λογισμού του Ιδρύματος αποφασίζουμε, ομόφωνα:

Tη μετονομασία του Εργαστηρίου Μηχανικής Τροφί-
μων, Επεξεργασίας και Συντήρησης Γεωργικών προϊό-
ντων του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής 
του Ανθρώπου της Σχολής Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας 
και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίων Αθηνών 
σε Εργαστήριο Μηχανικής και Επεξεργασίας Τροφίμων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα 24 Ιανουαρίου 2017

Ο Πρύτανης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ
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        Αριθμ. Φ.ΔΔ.3/2.1/179 (4)
Ίδρυση εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστή-

ριο Ψηφιακών Μέσων και Στρατηγικής Επικοινω-

νίας» στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινω-

νίας Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών 

του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1,2,3 και 4 του ν. 3794/2009 

«Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογι-
κού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατά-
ξεις» (Α' 156) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 24 του ν. 4009/2011 
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου-
δών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων», όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 96 
του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α΄/8-12-2014) «Έρευνα, Τε-
χνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 2α και γ, 80
παρ. 22α και 81 παρ. 3 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουρ-
γία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διε-
θνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 30 του ν. 4186/2013 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις», όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για 
τα μη αυτοδύναμα τμήματα των ΑΕΙ».

5. Την αριθμό Φ.ΔΔ.3/1.4/2002/29-9-2016 πράξη 
Συγκρότησης προσωρινής Συνέλευσης Τμήματος Ψη-
φιακών Μέσων και Επικοινωνίας Τ.Ε. της ΣΤΕΦ του ΤΕΙ 
Δυτικής Μακεδονίας.

6. Την υπ' αριθμ. 7/2016/13-12-2016 θέμα 4ο απόφαση 
της προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Ψηφιακών 
Μέσων και Επικοινωνίας Τ.Ε. του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

7. Την υπ' αριθμ. 2/18-1-2017 θέμα 8ο απόφαση της 
Συγκλήτου (Συνέλευσης) του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας.

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 
και του προϋπολογισμού του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, 
αποφασίζει:

Εγκρίνει την ίδρυση «Εργαστηρίου Ψηφιακών Μέσων 
και Στρατηγικής Επικοινωνίας» στο Τμήμα Ψηφιακών 
Μέσων και Επικοινωνίας Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών 
Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας:

Άρθρο 1
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινω-
νίας Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ 
Δυτικής Μακεδονίας το Εργαστήριο Ψηφιακών Μέσων 
και Στρατηγικής Επικοινωνίας, που καλύπτει τις ερευ-
νητικές και διδακτικές ανάγκες στο γνωστικό αντικεί-
μενο των Νέων Τεχνολογιών και της Στρατηγικής Επι-
κοινωνίας. Σκοπός του εργαστηρίου είναι η εκπόνηση 
έρευνας και έργων τεχνολογικής ανάπτυξης καθώς και η 
εξυπηρέτηση ερευνητικών και εκπαιδευτικών αναγκών 
σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο χώρο 

των Ψηφιακών Μέσων και της Στρατηγικής Επικοινωνίας.
Τα πεδία στα οποία θα εστιάσει το έργο του εργαστη-

ρίου είναι τεχνολογίες και υπηρεσίες διαδικτύου, πο-
λυμέσων, υπερμέσων και εικονικής πραγματικότητας, 
υπηρεσίες ψηφιακής επικοινωνίας, ψηφιακές εκστρα-
τείες επικοινωνίας, επικοινωνία με την διαμεσολάβηση 
υπολογιστή, ευφυή συστήματα επικοινωνίας, προσαρ-
μοζόμενα και εξατομικευμένα συστήματα επικοινωνίας, 
επικοινωνία ανθρώπου μηχανής, Δημόσιες Σχέσεις και 
Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο, προηγμένη εξόρυξη διαδι-
κτυακών δεδομένων (web mining), εξόρυξη γνώμης 
(opinion mining), διαδικτυακές κοινότητες και συμ-
μετοχικά μέσα στην επικοινωνία, έρευνα και ανάλυση 
κοινωνικών δικτύων, ψηφιακή πολιτική, ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση, ψηφιακή δημοσιογραφία και MME, δι-
αδικτυακή τηλεόραση (webTV), ψηφιακές τεχνολογίες 
στην εκπαίδευση, ψηφιακές τεχνολογίες στον πολιτισμό, 
κοινωνική πληροφορική (social informatics), στρατη-
γικές δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας, ανάλυση 
και αξιολόγηση ψηφιακού περιεχομένου, έρευνες και 
αξιολόγηση ηλεκτρονικής φήμης, έρευνες αγοράς και 
δημοσκοπήσεων με ψηφιακά μέσα.

Άρθρο 2
Σκοπός

Το εργαστήριο έχει σκοπό:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό 

επίπεδο των ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Ψη-
φιακών Μέσων και Επικοινωνίας Τ.Ε. καθώς και άλλων 
Τμημάτων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, σε θέματα που 
εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, 
όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.

2. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και 
ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον 
οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν και αλληλοσυμπλη-
ρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.

3. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων 
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δη-
μοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση ελλήνων 
και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.

4. Τη διεξαγωγή έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα του 
εργαστηρίου, όπως αυτά εξειδικεύονται στο άρθρο 1.

5. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλε-
πόμενα στο π.δ. 159/1984 "Προϋποθέσεις παροχής υπη-
ρεσιών από τα Πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες 
και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς" (Α' 53).

6. Την ύπαρξη και διατήρηση ιστοχώρου, στο οποίο 
δημοσιεύονται τα αποτελέσματα της ερευνητικής και 
λοιπής δραστηριότητας των μελών του Εργαστηρίου.

Άρθρο 3
Προσωπικό

Το Εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Εκπαι-
δευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος Ψηφιακών 
Μέσων και Επικοινωνίας Τ.Ε., που κατέχουν θέσεις των 
οποίων το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στα διδα-
κτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου, 
από μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) 
και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 
(Ε.Τ.Ε.Π.), καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονι-
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κού και διοικητικού προσωπικού που τοποθετούνται 
στο εργαστήριο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Συ-
νεργαζόμενοι ερευνητές με το Εργαστήριο μπορεί να 
είναι μέλη ΔΕΠ και ΕΠ άλλων τμημάτων του ΤΕΙ Δυτικής 
Μακεδονίας, καθώς και άλλων Ιδρυμάτων της ημεδαπής 
και της αλλοδαπής.

Άρθρο 4
Διοίκηση -Αρμοδιότητες

1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και 
Επικοινωνίας Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών 
του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, με τη διαδικασία που ορίζουν 
οι διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3794/2009 (Α' 156).

2. Ο Διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιό-
τητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του ν. 1268/1982 και 
άρθρο 3 του ν. 3794/2009, μεταξύ των οποίων περιλαμ-
βάνονται ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού - 
μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρί-
ου, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική Συνέλευση του 
Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του 
εργαστηρίου, η μέριμνα για την τήρηση, τη στελέχωση, 
την οικονομική διαχείριση και την κατανομή των χώρων 
του εργαστηρίου, η εισήγηση στη Γενική Συνέλευση του 
Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύνων για τα ανα-
λώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή 
κάθε εγγράφου.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση - Λειτουργία

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του ΤΕΙ 
Δυτ. Μακεδονίας και σε χώρους που παραχωρούνται σ' 
αυτό για την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού 
τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέρ-
γεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών 
προγραμμάτων. Στον χώρο εγκατάστασης τοποθετείται 
πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.

2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάθε εργασίας που γίνεται στο Εργαστήριο στο πλαί-
σιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που 
έχει αποφασιστεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη 
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που 
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων 
και υλικών που ανήκουν σ' αυτό, την παραμονή των ερ-
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους 
χώρους, καθώς και την προστασία των οργάνων και 
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.

4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστη-
ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους 
ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών 
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από τον διευθυντή αυ-
τού. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται 
για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται μετά τη χρη-
σιμοποίησή τους στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

Άρθρο 6
Έσοδα και Πόροι του Εργαστηρίου

Η λειτουργία του εργαστηρίου θα γίνεται από ιδίους 
πόρους οι οποίοι θα προέρχονται από:

α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγ-
ματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων.

β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3, 
παρ. 3, του π.δ. 159/1984.

δ. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα.

ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που 
καταλείπονται στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας για τους σκο-
πούς του εργαστηρίου και

στ. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο 
περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοι-
χείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, 
περιοδικών και οργάνων, αρχείο ερευνητικών προγραμ-
μάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο ει-
σερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων. Με απόφαση 
του διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο 
ή στοιχείο που προ βλέπεται από ειδικές διατάξεις ή κρί-
νεται απαραίτητο.

Άρθρο 8
Τίτλος - Σφραγίδα

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι: «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗ-
ΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ». Αυ-
τός ο τίτλος, καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή του 
Εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους που είναι 
εγκατεστημένο και δραστηριοποιείται το Εργαστήριο.

2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει στον εξωτερι-
κό κύκλο «ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και στον εσωτερι-
κό «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» και έχει ως έμβλημα στα έγγραφά του 
το αντίστοιχο του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

3. Ανάλογη σφραγίδα, με τα στοιχεία στην Αγγλική 
γλώσσα, χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσ-
ση αλληλογραφία του και τα έγγραφά του.

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Κοζάνη, 23 Ιανουαρίου 2017

Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  
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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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