
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων κατ’ 
έτος ημερών εκτός έδρας της Διοίκησης, των Νο-
μικών Συμβούλων, του προσωπικού καθώς και 
λοιπών προσώπων που μετακινούνται για λογα-
ριασμό της «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και 
Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» - «Enterprise Greece 
A.E.».

2 Διαδικασία ανάδειξης των μονομελών οργάνων 
διοίκησης των Α.Ε.Ι. μέσω εκλογικής διαδικασίας 
με ηλεκτρονική ψήφο, κατά τα οριζόμενα στις 
διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 4485/ 
2017 (Α΄ 114).

3 Κατανομή ενός (1) τέως σπουδαστή της Σχολής 
Ικάρων (ΣΙ) -Ιπτάμενοι,στη Σχολή Αξιωματικών 
της Ελληνικής Αστυνομίας, έτους 2017.

4 Μεταφορές προσφύγων και μεταναστών.

5 Διαπίστωση ανάγκης για υπερωριακή απασχόλη-
ση για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2017 υπαλλήλων 
της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρι-
κής της Π.Ε. Λάρισας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθ. 102149 (1)
Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων κατ' 

έτος ημερών εκτός έδρας της Διοίκησης, των Νο-

μικών Συμβούλων, του προσωπικού καθώς και 

λοιπών προσώπων που μετακινούνται για λογα-

ριασμό της «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και 

Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» - «Enterprise Greece 

A.E.». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 3 της υποπαραγράφου Δ.9 του ν. 4336/ 

2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου 

Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό 
Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποί-
ηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α΄ 94),

β) του άρθρου πρώτου του ν. 2372/1996 «Σύσταση φο-
ρέων για την επιτάχυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας 
και της διατάξεις» (Α΄ 29), της τροποποιήθηκε με το άρ-
θρο 1 του ν. 4242/2014 «Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας 
και της διατάξεις» (Α΄ 50) και ισχύει,

γ) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυ-
βερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και της διατάξεις»
(Α΄ 112), της ισχύει,

δ) του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς 
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131), της 
ισχύει,

ε) του π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α΄ 185), της τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει,

στ) 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» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 208),

ζ) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 116),

η) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» ο οποίος κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), 
της ισχύει,

θ) του άρθρου 12 παρ. 2 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από της Διατάκτες» (Α΄ 145), της ισχύει.

ι) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 210).

2. Την αριθ. Υ29/08.10.2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη»
(Β΄ 2168).

3. Την αριθ. 40222/08.04.2015 απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού περί 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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Συγκρότησης Δ.Σ. και Ορισμού μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία 
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» με διακριτι-
κό τίτλο «Enterprise Greece Α.Ε.» (ΥΟΔΔ 240/9.4.2015) 
(ΑΔΑ: Β5Χ1465ΦΘΘ-Ε61).

4. Την αριθ. Υ197/17.11.2016 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση 
(ΦΕΚ 3722/Β΄/17.11.2016)», όπως ισχύει.

5. Την αριθ. 310/18.05.2017 απόφαση του Δ.Σ. περί
α. της συγκρότησης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
σε σώμα, β. εκπροσώπησης της εταιρείας και γ. παροχής 
δικαιώματος υπογραφής (ΑΔΑ: Ω8Κ446ΨΧ6Σ-Ζ90).

6. Την αριθ. 13888/13.02.2017 απόφαση του Δ.Σ. της 
«Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπο-
ρίου Α.Ε.» στη συνεδρίαση αριθ. 305, σχετικά με της 
μετακινήσεις εκτός έδρας των στελεχών της εταιρίας 
καθώς και λοιπών προσώπων που μετακινούνται με 
εντολή της για το έτος 2017 κατ' εφαρμογή των διατά-
ξεων του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 14.08.2015) και την πα-
ροχή ειδικής εξουσιοδότησης για περαιτέρω ενέργειες
(ΑΔΑ: 655446ΨΧ6Σ-ΒΔ3).

7. Την αριθ. 304/19.12.2016 απόφαση (θέμα: 1ο) του 
Δ.Σ. της «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερι-
κού Εμπορίου Α.Ε.», σχετικά με την έγκριση του Επι-
χειρησιακού Σχεδίου της εταιρείας έτους 2017 (ΑΔΑ: 
6ΚΚΖ46ΨΧ6Σ-7ΥΜ).

8. Την αριθ. 303/18.11.2016 απόφαση (θέμα: 3ο) του 
Δ.Σ. της «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού 
Εμπορίου Α.Ε.», σχετικά με την έγκριση του Εκθεσιακού 
Προγράμματος του Τομέα Εξωτερικού Εμπορίου της 
Εταιρείας για το έτος 2017 (ΑΔΑ: ΩΝΝΓ46ΨΧ6Σ-ΟΕΟ).

9. Το αριθ. 11 άρθρο του εγκεκριμένου βάσει της αριθ. 
20/09.08.2011 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Εσωτε-
ρικού Κανονισμού Λειτουργίας της ανωνύμου εταιρείας 
«Enterprise Greece Α.Ε.» περί τόπου εργασίας - απασχό-
ληση εκτός έδρας (Β΄ 1799), της ισχύει.

10. Το αριθ. 305/13-2-2017 απόσπασμα πρακτικού 
της συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της 
«Enterprise Greece Α.Ε.» με θέμα «Μετακινήσεις εκτός 
έδρας των στελεχών της εταιρίας καθώς και λοιπών προ-
σώπων που μετακινούνται με εντολή της για το έτος 2017 -
παροχή ειδικής εξουσιοδότησης».

11. Την αριθ. 121844/2016 (ΦΕΚ Β΄ 3798/25-11-2016) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για 
τη συμμετοχή της Ελλάδας στη Διεθνή Έκθεση EXPO 
2017 που θα πραγματοποιηθεί στην Αστανά του Καζακ-
στάν από 10 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου 2017 και την 
ανάθεση στην Enterprise Greece, της οργάνωσης της επί-
σημης συμμετοχής της χώρας της στην εν λόγω έκθεση 
συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής διαχείρισης και 
της νομικής υποστήριξης, στο πλαίσιο των αποφάσεων 
του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

12. Το αριθ. 15089/20.6.2017 έγγραφο αίτημα της ανω-
νύμου εταιρείας «Enterprise Greece Α.Ε.» με θέμα τον 
καθορισμό ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων κατ' έτος 
ημερών εκτός έδρας...για λογαριασμό της «Enterprise 
Greece Α.Ε.» για το έτος 2017.

13. Την ανάγκη μετακινήσεων της Διοίκησης, των 
Νομικών Συμβούλων και λοιπών Συνεργατών καθώς 
του προσωπικού της εταιρείας «Enterprise Greece Α.Ε.» 
εντός και εκτός της επικράτειας ενόψει της συμμετο-
χής της εταιρείας σε Διεθνείς Εκθέσεις, Επιχειρηματικές 
Αποστολές, Συνέδρια, Ενημερωτικές επενδυτικές πε-
ριοδείες, Ολοκληρωμένα προγράμματα προβολής και 
προώθησης προϊόντων σε συνεργασία με της κλαδικούς 
φορείς και της επιχειρήσεις, καθώς και δράσεις διεθνούς 
marketing, Δράσεις διερευνητικού χαρακτήρα σε επι-
λεγμένες αγορές με στόχο την ενημέρωση του εξαγω-
γικού επιχειρηματικού κόσμου για της εξαγωγικές και 
επενδυτικές ευκαιρίες και της δυνατότητες τοποθέτησης 
νέων ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών, συνέδρια και 
σεμινάρια σχετιζόμενα με τον καταστατικό της σκοπό 
δημοσίου συμφέροντος.

14. Το ν. 4270/2014, άρθρο 23, περ. θ.
15. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση θα προ-

κληθεί δαπάνη ποσού 650.000 ευρώ περίπου που θα 
βαρύνει της σχετικές πιστώσεις του εγκεκριμένου προϋ-
πολογισμού του οικονομικού έτους 2017 της «Enterprise 
Greece Α.Ε.» σύμφωνα με την βεβαίωση του αρθ. 24
ν. 4270/2014, από την επιχορήγηση της εταιρείας από 
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), αποφα-
σίζουμε:

Καθορίζουμε, για την Ανώνυμη Εταιρεία «Ελληνική 
Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» με 
διακριτικό τίτλο «Enterprise Greece A.E.», τον αριθμό των 
επιτρεπόμενων για το έτος 2017 ημερών εκτός έδρας 
των μετακινούμενων προσώπων και συγκεκριμένα των 
στελεχών της Διοίκησης, των Νομικών Συμβούλων, των 
αρμοδίων στελεχών της καθώς και λοιπών προσώπων 
τα οποία μετακινούνται για λογαριασμό της «Enterprise 
Greece A.E.», για οποιαδήποτε από της αιτίες της παρ. 1 
του άρθρου 2 της υποπαραγράφου Δ.9 του ν. 4336/2016 
ως εξής:

α) Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος, 
και λοιπά (4) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Δύο (2) 
Γενικοί Διευθυντές: έως εξήντα (60) ημέρες.

Β) Δύο (2) Έμμισθοι Νομικοί Σύμβουλοι - Δικηγόροι 
έως: εξήντα (60) ημέρες.

Γ) Προσωπικό της εταιρείας, ως ακολούθως:
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Ιδιότητα/ειδικότητα

Μέγιστος
αριθμός ημερών

εκτός έδρας
κατ' έτος

ΠΕ 11 Διευθυντές 60

ΠΕ 31 Στελέχη/
Υπάλληλοι Γραφείου 60

ΤΕ 5 Στελέχη/
Υπάλληλοι Γραφείου 60

ΔΕ 4 Στελέχη/
Υπάλληλοι Γραφείου 60

δ) Υπηρετούντες στην εταιρεία με σύμβαση έργου ή 
ανεξάρτητων υπηρεσιών θα ακολουθούν τα ανωτέρω 
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αντίστοιχα κατά κατηγορία και κλάδο όρια αριθμού ημε-
ρών εκτός έδρας.

Ε) Το ανώτατο όριο των ημερών εκτός έδρας λοιπών 
σαράντα εννέα (49) εξωτερικών συνεργατών Εταιρείας. 
Ειδικότερα:

(i) για της ανάγκες του Προγράμματος Κρασιού το 2017 
θα μετακινηθούν 14 εξωτερικοί συνεργάτες με ημέρες 
εκτός έδρας αθροιστικά 145, επιπλέον 2 Στελέχη Γραφεί-
ων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Υπουργείου 
Εξωτερικών 20 ημέρες έκαστος, (σύνολο ημερών εκτός 
έδρας 185 ημέρες),

(ii) για της ανάγκες της Δ/νσης Προσέλκυσης Επενδύ-
σεων 1 εξωτερικός συνεργάτης με συνολικά 22 ημέρες 
εκτός έδρας και άλλοι 2 συνεργάτες 25 ημέρες έκαστος, 
(σύνολο ημερών εκτός έδρας 72 ημέρες),

(iii) για της ανάγκες της Δ.Ε. EXPO 2017 θα χρειαστεί 
να μετακινηθούν:

1. Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης: 4 άτομα για 
16 ημέρες.

2. Της (1) Σύμβουλος Πρεσβείας για 15 ημέρες.
3. Λοιποί συνεργάτες: 5 άτομα και πιο συγκεκριμένα:

Αριθμός Ιδιότητα/ειδικότητα Ημέρες εκτός 
έδρας κατ' έτος

1 Τεχνικός σύμβουλος 35

1 Τεχνικός οπτικοακουστι-
κών συστημάτων 9

1 Τεχνικός φωτισμού 9

1 Υπεύθυνος εκπαίδευσης 
προσωπικού υποδοχής 5

1 chef 20

(iv) για της ανάγκες της Δ/νσης Επιχειρηματικών Απο-
στολών και των προσκλήσεων αγοραστών διαφόρων 
εξαγωγικών κλάδων θα μετακινηθούν 3 εξωτερικοί συ-
νεργάτες και 6 στελέχη ΟΕΥ για περίοδο 15 ημερών έκα-
στος, (σύνολο ημερών εκτός έδρας 135 ημέρες).

(ν) για της ανάγκες οργάνωσης της συμμετοχής της
Δ/νσης Τροφίμων - Ποτών και Αγροτικών Προϊόντων 
της Διεθνείς εκθέσεις Fruitlogistica, Prowein, Foodex, 
Anuga, Seoul, Summer Fancy συνολικά 14 συνεργάτες, 
με μέσο όρο 5 ημέρες/ άτομο, (σύνολο ημερών εκτός 
έδρας 70 ημέρες),

στ) υπάλληλοι ανεξαρτήτου κατηγορίας και κλάδου, 
που δεν κατονομάζονται ρητά στην παρούσα, έως δέκα 
(10) ημέρες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2017

Οι Υπουργοί

Οικονομίας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανάπτυξης Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

    Αριθ. 159165/Ζ1 (2)
Διαδικασία ανάδειξης των μονομελών οργάνων 

διοίκησης των Α.Ε.Ι. μέσω εκλογικής διαδικασί-

ας με ηλεκτρονική ψήφο, κατά τα οριζόμενα στις 

διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 4485/ 

2017 (Α΄ 114). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παραγράφου 8 του άρθρου 15 του ν. 4485/2017 

(Α΄ 114),
β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005(Α΄ 98) και

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

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής - Όργανα διενέργειας εκλογών

Η παρούσα απόφαση ρυθμίζει τον τρόπο διεξαγω-
γής της προβλεπομένης στις διατάξεις της παρ. 8 του 
άρθρου 15 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) εκλογικής διαδι-
κασίας μέσω ηλεκτρονικής ψήφου για την ανάδειξη των 
μονομελών οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι..

Για το σκοπό της παρούσας απόφασης α) μονομελές 
όργανο διοίκησης του Α.Ε.Ι. λογίζεται ο Πρύτανης, ο Αντι-
πρύτανης, ο Κοσμήτορας, ο Πρόεδρος και αναπληρωτής 
Πρόεδρος τμήματος β) όργανα διενέργειας εκλογών λο-
γίζονται τα όργανα που έχουν την ευθύνη διεξαγωγής 
της εκλογικής διαδικασίας, ήτοι η Κεντρική Εφορευτι-
κή Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο
ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Εκλογική διαδικασία με ηλεκτρονική ψήφο

1. Η εκλογική διαδικασία με ηλεκτρονική ψήφο πραγ-
ματοποιείται μέσω ειδικού πληροφοριακού συστήματος 
(σύστημα «ΖΕΥΣ») του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, η πρόσβαση στο οποίο πραγματο-
ποιείται από την ηλεκτρονική διεύθυνση zeus.minedu.
gov.gr. Το σύστημα «ΖΕΥΣ» υποστηρίζεται τεχνολογικά 
από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Δ.Ε.Τ.) 
και βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα τεχνολογικά 
πρότυπα για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, 
τα οποία διασφαλίζουν το αδιάβλητο και απόρρητο της 
εκλογικής διαδικασίας.

2. Η Κ.Ε.Ε. προμηθεύεται τους κωδικούς πρόσβασης 
στο σύστημα «ΖΕΥΣ» από το Ε.Δ.Ε.Τ., μετά την υποβολή 
αιτήματος, το οποίο θα αποστέλλεται στη Διεύθυνση 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων (στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση egovgram@minedu.gov.gr) και στο Ε.Δ.Ε.Τ. (στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση helpdesk@zeus.grnet.gr). Μέσω 
των ανωτέρω κωδικών πρόσβασης η Κ.Ε.Ε. καταχωρεί 

john
Highlight
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στο σύστημα ΖΕΥΣ τα απαραίτητα στοιχεία για τη διε-
ξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (τα ονόματα των 
υποψηφίων, τα στοιχεία των εκλογέων, το πλήθος των 
εκλογέων, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο) και 
καθορίζει το ακριβές χρονικό διάστημα κατά το οποίο 
οι εκλογείς θα έχουν τη δυνατότητα να ασκούν το εκλο-
γικό τους δικαίωμα. Με τη δημιουργία της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας κάθε ψηφοφορίας, κάθε μέλος των Κ.Ε.Ε. 
λαμβάνει από το σύστημα «ΖΕΥΣ» έναν αυστηρώς απόρ-
ρητο ατομικό Κωδικό Ψηφοφορίας, ευθυνόμενο προσω-
πικά πειθαρχικώς για τη διαφύλαξή του από διαρροή ή 
απώλεια, δεδομένου ότι οι Κωδικοί Ψηφοφορίας είναι 
απαραίτητοι για την παραγωγή των αποτελεσμάτων και 
δεν υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασής τους μετά 
την έναρξη της ψηφοφορίας.

3. Στη συνέχεια, μέσω του συστήματος «ΖΕΥΣ» απο-
στέλλεται ειδικό - εξατομικευμένο ηλεκτρονικό μήνυ-
μα σε όλους τους εγγεγραμμένους εκλογείς, το οποίο 
περιλαμβάνει την ακριβή εξατομικευμένη διαδικτυακή 
διεύθυνση (URL) στην οποία ο εκλογέας ασκεί το εκλο-
γικό του δικαίωμα, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη 
πληροφορία. Κάθε εκλογέας μπορεί, πριν την έναρξη 
της εκλογικής διαδικασίας, να απευθυνθεί στην Κ.Ε.Ε., 
σε περίπτωση που δεν παρέλαβε καθόλου ηλεκτρονι-
κό μήνυμα ή αν αυτό είναι εσφαλμένο ή ελλιπές ή αν ο 
εκλογέας έχει εσφαλμένως παραλειφθεί από το εκλογικό 
σώμα. Η Κ.Ε.Ε. οφείλει αμελλητί να προβεί στην εξέταση 
και επίλυση όλων των ανωτέρω ζητημάτων.

4. Για κάθε ομάδα εκλεκτόρων, όπως αυτές ορίζονται 
στα άρθρα 15, 19 και 23 του ν. 4485/2017, λειτουργεί 
χωριστή «ηλεκτρονική κάλπη».

5. Ο ψηφοφόρος, αφού καταχωρίσει την ψήφο του στο 
ηλεκτρονικό σύστημα, λαμβάνει μια ψηφιακή Απόδειξη 
Καταχώρισης Ψήφου. Η Απόδειξη αυτή αποτελεί μονα-
δικό κρυπτογραφικό τεκμήριο της συμμετοχής του στη 
ψηφοφορία, και θα πρέπει να κατατίθεται μαζί με κάθε 
τυχόν ένσταση του εκλογέα.

Άρθρο 3
Πέρας Εκλογικής Διαδικασίας - Πρακτικά -
Πίνακας Αποτελεσμάτων

1. Με τη λήξη του προκαθορισμένου χρονικού δια-
στήματος ψηφοφορίας το σύστημα «ΖΕΥΣ» παύει να 
δέχεται και να καταχωρίζει νέες ψήφους. Αμέσως μετά 
τη λήξη της ψηφοφορίας, τα μέλη της Κ.Ε.Ε. εισάγουν 
όλους τους απαραίτητους απόρρητους κωδικούς ψη-
φοφορίας προκειμένου να προβούν στην εξαγωγή των 
αποτελεσμάτων.

2. Κάθε υποψήφιος μπορεί με γραπτή δήλωση του, 
που απευθύνεται στην Κ.Ε.Ε., να ορίσει το αργότερο δύο 
ημέρες πριν από την ψηφοφορία έναν αντιπρόσωπο και 
έναν αναπληρωτή του, οπότε και ενημερώνεται από την 
Κ.Ε.Ε. για το χώρο στον οποίο θα γίνει η εξαγωγή των 
αποτελεσμάτων και η καταμέτρηση των ψήφων. Οι υπο-
ψήφιοι, οι αντιπρόσωποι των υποψηφίων και οι αναπλη-
ρωτές τους μπορούν να παρίστανται κατά την εξαγωγή 
των αποτελεσμάτων, την καταμέτρηση των ψήφων και 
μέχρι τη σύνταξη του πρακτικού εκλογής. Οι υποψήφιοι, 
οι αντιπρόσωποι και οι αναπληρωτές τους δικαιούνται 

να υποβάλουν κάθε είδους ενστάσεις και να λαμβάνουν 
αντίγραφο του πρακτικού εκλογής της παρ. 5, εφόσον 
το ζητήσουν.

3. Το σύστημα «ΖΕΥΣ» καταμετρά τα ψηφοδέλτια και 
εξάγει τα τελικά αποτελέσματα ανά ομάδα εκλεκτόρων, 
καθώς και το τελικό συνολικό αποτέλεσμα με εφαρμογή 
του προβλεπόμενου στο νόμο συντελεστή βαρύτητας. 
Συγκεκριμένα, οι έγκυρες ψήφοι, όπου προβλέπονται 
δύο ομάδες εκλεκτόρων, υπολογίζονται σύμφωνα με 
τον εξής μαθηματικό τύπο: Ψ= Α +(Σ x Β x 0,2). 

           Γ
Για την εφαρμογή του ανωτέρω τύπου, νοείται ως: Ψ: 

ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που έλαβε ο κάθε υπο-
ψήφιος, Α: ο αριθμός των έγκυρων ψήφων που έλαβε ο 
κάθε υποψήφιος από τα μέλη της πρώτης ομάδας εκλε-
κτόρων, Σ: το σύνολο των μελών της πρώτης ομάδας 
εκλεκτόρων (ήτοι των μελών Δ.Ε.Π.), Β: ο αριθμός των 
έγκυρων ψήφων που έλαβε ο κάθε υποψήφιος από τη 
δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων, Γ: το σύνολο των μελών της 
δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων (σε περίπτωση εκλογής 
Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων το σύνολο των μελών 
Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και των διοικητικών υπαλλήλων 
του Ιδρύματος, ενώ σε περίπτωση εκλογής Κοσμήτο-
ρα, Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος το 
σύνολο των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της οικείας 
Σχολής ή τμήματος, αντίστοιχα).

4. Η Κ.Ε.Ε. μέχρι τη στιγμή αυτή της εξαγωγής των απο-
τελεσμάτων παρακολουθεί την κανονική λειτουργία του 
συστήματος, χωρίς να έχει ακόμη πρόσβαση στο ποιοι 
εκλογείς ψήφισαν. Μετά τη λήξη της εκλογικής διαδι-
κασίας τα μέλη της Κ.Ε.Ε. εξάγουν τα αποτελέσματα και 
τότε λαμβάνουν γνώση των εκλογέων που ψήφισαν. Αν ο 
εκλογέας διορθώσει εσφαλμένως καταχωρισμένη ψήφο 
του, η νέα ψήφος καταχωρίζεται στο σύστημα, χωρίς 
όμως με την εξαγωγή των αποτελεσμάτων να φαίνεται 
πότε και πόσες φορές έγινε πράξη διόρθωσης.

5. Η Κ.Ε.Ε. για την καταμέτρηση των ψήφων τηρεί πρα-
κτικό καταμέτρησης ψήφων. Στο πρακτικό αυτό, εκτός 
από τα συνήθη στοιχεία, αναγράφονται κατ' ελάχιστον 
και χωριστά ανά ομάδα εκλεκτόρων: α) ο αριθμός των εγ-
γεγραμμένων εκλογέων, β) ο αριθμός των ψηφισάντων, 
γ) ο αριθμός των ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος,
δ) οι τυχόν ενστάσεις επί της καταμέτρησης των ψήφων 
και οι αποφάσεις της εφορευτικής επιτροπής επ' αυτών. 
Στο πρακτικό αυτό καταγράφονται, επίσης, παρατηρή-
σεις για την τήρηση και την ομαλή έκβαση της εκλογικής 
διαδικασίας. Τέλος, στο πρακτικό εκλογής αναγράφονται 
ο συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων που έλαβε κάθε 
υποψήφιος ύστερα από την εφαρμογή του συντελεστή 
βαρύτητας (άρθρο 15 παρ. 8 ν. 4485/2017 αναλογικά 
εφαρμοζόμενου και στα άρθρα 19 και 23 του ιδίου νό-
μου) καθώς και η τελική κατάταξη των υποψηφίων. Τα 
πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη της Κ.Ε.Ε.. Για 
την εκλογή του/των υποψηφίου/ων, συντάσσεται τελικό 
πρακτικό (πρακτικό εκλογής), το οποίο υποβάλλεται από 
την Κ.Ε.Ε. στο όργανο, το οποίο έχει ή στο οποίο έχει 
περιέλθει η αρμοδιότητα προκήρυξης των εκλογών, στα 
προβλεπόμενα κατά περίπτωση στην ισχύουσα νομοθε-
σία όργανα για την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής 
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πράξης και γνωστοποιείται στην ακαδημαϊκή κοινότητα, 
με την ανάρτηση σχετικού πίνακα στο οικείο ίδρυμα. 
Το πρακτικό εκλογής, τα πρακτικά καταμέτρησης και το 
λοιπό εκλογικό υλικό φυλάσσονται με ευθύνη της Κ.Ε.Ε., 
σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία τεχνικής υπο-
στήριξης του οικείου Α.Ε.Ι.

6. Η Κ.Ε.Ε. έχει τη δυνατότητα να μεταθέσει τον χρόνο 
λήξης της ψηφοφορίας, εφόσον κρίνει ότι αυτό διευκο-
λύνει την πληρέστερη εκτέλεση της εκλογικής διαδικα-
σίας. Επίσης, μπορεί να ακυρώσει ή να επαναλάβει την 
εκλογική διαδικασία, μετά από σχετική αιτιολογημένη 
απόφαση, εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί κανονικά η 
έκδοση αποτελεσμάτων.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 25 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ   

Ι

 Αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ. Κ./133/30417,30285 (3)
Κατανομή ενός (1) τέως σπουδαστή της Σχολής 

Ικάρων (ΣΙ) -Ιπτάμενοι,στη Σχολή Αξιωματικών 

της Ελληνικής Αστυνομίας, έτους 2017. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του 

άρθρου 11 του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής 
οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/15-3-2010), όπως 
ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου 
του ν. 4057/2012(ΦΕΚ 54/Α΄/2012),

2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 3027/ 
2002 (ΦΕΚ 152/Α΄/28-06-2002) «Ρύθμιση θεμάτων Ορ-
γανισμών Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και 
άλλες διατάξεις».

3. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/4-11-2016) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύ-
σταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» και το π.δ. 125/ 
2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/5-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Την αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/01-3-2011 (ΦΕΚ 
323/Β΄/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε-
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτή-
των και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

5. Το αριθ. Φ.420/465/08-03-2017 έγγραφο του Γενικού 
Επιτελείου Αεροπορίας.

6. Την αριθ. Φ.253.5/151553/Α5/13-09-2017 απόφαση 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

7. Το αριθ. πρωτ. 6000/2/5956-ε/18-09-2017 έγγραφο 
του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

8. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 1
του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 ενός 
(1) τέως σπουδαστή της Σχολής Ικάρων (ΣΙ) - Ιπτάμενοι, 
του ΡΟΥΣΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Βασιλείου στη Σχολή Αξι-
ωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2017

Η Υπουργός
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ   

Ι

   Αριθ. 58905/3294/17 (4)
Μεταφορές προσφύγων και μεταναστών.  

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 74 παράγραφος 2 του ν. 4375/2016

(Α΄ 51) «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, 
Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποί-
ησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρ-
μογή 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 προ-
στασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις 
για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και 
άλλες διατάξεις» όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 101 του ν. 4486/2017 (Α΄ 115),

β) του π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) «Ανασύσταση και μετο-
νομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του 
Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μετανα-
στευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτι-
κής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία 
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων»,

γ) του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

δ) της με αριθ. οικ.4402/88/24-1-2017 απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μετα-
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φορών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υπο-
δομών και Μεταφορών Νικόλαου Μαυραγάνη» (Β΄127),

ε) της αριθ. οικ. 20871 (Υ.Ο.Δ.Δ. 153/29-03-2017) κοινής 
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υπο-
δομών και Μεταφορών «Διορισμός Γενικού Γραμματέα 
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»,

στ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που εκδόθηκε 
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 μόνο
1. Το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην παράγραφο 

2 του άρθρου 74 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51) παρατείνεται 
έως και 31 Δεκεμβρίου 2017.

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ   

Ι

 Αριθ. οικ. 14855 (5)
Διαπίστωση ανάγκης για υπερωριακή απασχόλη-

ση για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2017 υπαλλήλων 

της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρι-

κής της Π.Ε. Λάρισας. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 282, 283 του ν. 3852/2010 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α΄/ 
27.12.2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 12 παρ. 10 και 15 παρ. 18 
εδ.2 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 
της Περιφέρειας κ.λπ.».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3833/2010 
«προστασία της εθνικής οικονομίας - επείγοντα μέτρα 
για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης»
(ΦΕΚ 40/Α΄/15.3.2010).

5. Το ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄) «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων», άρθρο 20 «Αποζημίωση για εργασία καθ' υπέρ-
βαση του υποχρεωτικού ωραρίου - Αποζημίωση για ερ-
γασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου».

6. Την αριθ. 11458/71849/3-7-2017 (ΑΔΑ: 6Ρ194653ΠΓ-
Ψ5Δ) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων «Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 
65.000,00 € για την επιχορήγηση των Περιφερειών με 
σκοπό την κάλυψη Υπηρεσιακών αναγκών των υπαλ-
λήλων των Υπηρεσιών που ασχολούνται με τα γεωργικά 
μηχανήματα και τον αγροτικό εξηλεκτρισμό».

7. Την αριθ. 1194/2017 (πρακτικό 31) (ΑΔΑ: 72Δ87ΛΡ-
ΝΘ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Θεσσαλίας.

8. Την με αριθ. 1791 και με αριθ. πρωτ. 4196/12-9-2017
(ΑΔΑ: Ω1ΑΩ7ΛΡ-ΜΞ6) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

9. Το γεγονός ότι κατά το Β΄ εξάμηνο του έτους 2017 
από το προσωπικό που υπηρετεί στη Δ/νση Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Λάρισας, δέκα εννέα 
(19) υπάλληλοι απαιτείται να εργάζονται πέραν του κα-
νονικού ωραρίου εργασίας τους για κάλυψη έκτακτων 
και αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών μέχρι πέντε (5) 
ημέρες την εβδομάδα και μέχρι είκοσι επτά (27) ώρες ο 
καθένας, εντός του Β΄ εξαμήνου.

Οι ανάγκες αυτές προκύπτουν από την εφαρμογή 
των προγραμμάτων ελέγχου - έκδοσης Δελτίων Ταξινό-
μησης - έκδοσης αδειών κυκλοφορίας των γεωργικών 
μηχανημάτων, έκδοσης αδειών οδήγησης γεωργικών 
μηχανημάτων, κατάρτισης προγραμμάτων Αγροτικού 
Εξηλεκτρισμού.

10. Το γεγονός ότι για την υπερωριακή απασχόληση 
έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον προϋπολο-
γισμό του οικονομικού έτους 2017, αποφασίζουμε:

Α) Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή απα-
σχόληση δέκα εννέα (19) υπαλλήλων της Δ/νσης Αγρο-
τικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Λάρισας για το Β΄ 
εξάμηνο του έτους 2017, για κάλυψη των αυξημένων 
υπηρεσιακών αναγκών.

Β) Καθιερώνουμε με αμοιβή υπερωριακή εργασία 
κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημε-
ρών για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2017 και μέχρι 513 
ώρες συνολικά για δέκα εννέα (19) υπαλλήλους της
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Λά-
ρισας ως κατωτέρω:

Υπερωρίες: δέκα εννέα (19) υπάλληλοι επί είκοσι επτά 
(27) ώρες 19 x 27 = 513 ώρες.

Η κατανομή των ωρών στους απασχολούμενους υπαλ-
λήλους θα γίνει με απόφαση, ανάλογα με τις εκάστοτε 
παρουσιαζόμενες ανάγκες και το ύψος των εγγεγραμ-
μένων σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό του 
έτους 2017.

Η δαπάνη, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 3.100,00 
ευρώ συνολικά, θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋ-
πολογισμού οικονομικού έτους 2017, του φορέα 073 
και του ΚΑΕ 0511.

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της 
πραγματικής παροχής υπερωριακής απασχόλησης ορί-
ζεται ο προϊστάμενος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής ΠΕ Λάρισας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Λάρισα, 25 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Περιφερειάρχης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ  
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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 Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

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. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

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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