
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Υπερωριακή απασχόληση, εργασία κατά τις νυ-
χτερινές ώρες καθώς και ημερήσια εργασία τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες για έναν (1) ιδιώτη Κυ-
βερνήτη, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, των Εναέριων Μέσων Σωμά-
των Ασφαλείας (Ε.Μ.Σ.Α.).

2 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

3 Καθορισμός παγίου κατ’ αποκοπή χορηγήματος 
καθαριότητας της Δ.Υ.Ε.Ε. στο Νομό Λακωνίας 
έτους 2017.

4 1η τροποποίηση της υπ’ αριθ. 4173/99513/
09-09-2016 απόφασης Κατανομής των κοινοτικών 
κονδυλίων για την αναδιάρθρωση και μετατροπή 
των αμπελώνων για την περίοδο 2016-2017.

5 Διορθωτική τροποποίηση της υπ’ αριθ. 276/49/ 
14-2-2003 απόφασης της ΕΕΤΤ «Κανονισμός Κα-
θορισμού των Τελών Χρήσης του Φάσματος και 
των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων» (ΦΕΚ 
256/Β/4-3-2003).

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

6 Διόρθωση σφάλματος στην αριθ. πρωτ. 2/20798/ 
0004/13.03.2017 απόφαση του Υπουργού Οι-
κονομικών, με θέμα: «Καθιέρωση υπερωριακής 
εργασίας μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων με 
σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου Αορίστου Χρό-
νου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του 
Υπουργείου Οικονομικών», η οποία δημοσιεύθη-
κε στο ΦΕΚ 897/τ.Β΄/17.03.2017.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α  ριθ. 17066 οικ. Φ.108.3 (1)
Υπερωριακή απασχόληση, εργασία κατά τις νυ-

χτερινές ώρες καθώς και ημερήσια εργασία τις 

Κυριακές και εξαιρέσιμες για έναν (1) ιδιώτη Κυ-

βερνήτη, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου, των Εναέριων Μέσων Σωμά-

των Ασφαλείας (Ε.Μ.Σ.Α.).

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 40 του ν. 849/1978 «Περί παροχής κι-

νήτρων κ.λπ.».
β. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005. (Φ.Ε.Κ. 98 τ.Α΄).

γ. Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995. 
δ. Του ν. 2612/1998 «Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης 

στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 112 
τ.A΄/25-5-1998). 

ε. Του άρθρου 20 του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 
«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο-
λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρ-
μογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρ-
θρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176/16-12-2015) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

στ. Του άρθρου 23 του π.δ. 210/1992 (Φ.Ε.Κ. 99 τ.Α΄
16-6-1992) «Κωδικοποίηση διατάξεων π.δ. του Κανονι-
σμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σώματος».

ζ. Της υπ’ αριθ. 33/2006 Π.Υ.Σ. «Τροποποίηση και συ-
μπλήρωση της αριθ. 88/2-8-1985 Π.Υ.Σ και προσαρμογή 
της στις διατάξεις του ν. 2470/97 (Α΄109) από 30-5-1997).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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η. Την υπ' αριθ. 2/1757/0026/10-01-2017 (Β΄ 17) από-
φαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα 
«Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή απο-
ζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και 
εξαιρέσιμων ημερών εργασίας». 

θ. Της υπ’ αριθ. 2/22261/0022/15-4-2008 η οποία τρο-
ποποιεί και συμπληρώνει την υπ’ αριθ. 2/80052/0022/ 
24-12-2007 (ΦΕΚ 2428 τ.Β΄/27-12-2007) κοινή απόφαση 
Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών 
«Καθορισμός αποδοχών ιδιωτών Κυβερνητών και Συ-
γκυβερνητών Ε/Π, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων του 
Πυροσβεστικού Σώματος».

ι. Της παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 59/2009 (Α΄ 82) «Κα-
νονισμός πρόσληψης στην Υπηρεσία Εναέριων Μέσων 
του Πυροσβεστικού Σώματος ιδιωτών χειριστών και τε-
χνικών εναέριων μέσων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου».

ια. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Υ186/10-11-2016 (Β΄ 3671)
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Εσωτερικών, Νικόλαο Τόσκα».

ιβ. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 7190/21-10-2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 
755/22-10-2015) «Διορισμός του Γενικού Γραμματέα 
Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης».

ιγ. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 4443/2016 (Α΄32/ 
9-12-2016) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί 
εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώ-
πων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, 
της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαμόρφωση γενικού 
πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και 
την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί μέτρων 
που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας 
των εργαζομένων, II) λήψη αναγκαίων μέτρων συμμόρ-
φωσης με τα άρθρα 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του 
Κανονισμού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και 
την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των Οδηγιών της 
Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125 ΕΚ και 2004/72/ΕΚ 
και ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών 
κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστι-
κής Οδηγίας 2015/2392, III) ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2014/62 σχετικά με την προστασία του ευρώ και άλλων 
νομισμάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία 
μέσω του ποινικού δικαίου και για την αντικατάσταση 
της απόφασης - πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του Συμβουλί-
ου και IV) Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης 
Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και 
τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης και άλ-
λες διατάξεις.

2. Την υπ' αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./203/29206/08-12-2016 
απόφαση της Τριμελούς εξ Υπουργών Επιτροπής της 
παραγράφου 1 άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/06 εγκρίθηκε η 
παράταση σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμένου χρόνου, για δώδεκα (12) μήνες, ενός (1) ιδιώτη 
χειριστή ελικοπτέρων, στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού 
Σώματος (Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 
του Πολίτη).

3. Την από 8000/1/2017/21-α΄εισήγηση του Γενικού 
Διευθυντή Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού (στο 
πρώην ΥΔΤ και Π.τ.Π) του Υπουργείου Εσωτερικών.

4. Ότι, ο ιδιώτης Κυβερνήτης και Συγκυβερνήτης Ε/Π, 
προσελήφθη αρχικά το έτος 2012 με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διά-
στημα έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Με την υπ' αριθ. 
ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 12/224/25860/29-12-2014 απόφαση της 
Τριμελούς εξ Υπουργών Επιτροπής της παραγράφου 1 
άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/06 εγκρίθηκε η ανανέωση σύμ-
βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 
δώδεκα (12) μήνες. Η Σύμβαση εργασίας του παρατάθηκε 
για επιπλέον δώδεκα (12) μήνες, από το χρονικό διάστημα 
31-12-2015 έως και την 31-12-2016. Για το έτος 2017, η 
Σύμβαση παρατάθηκε εκ νέου για δώδεκα (12) επιπλέον 
μήνες δυνάμει της υπ’ αριθ. 84370 οικ. Φ.401.34 απόφα-
σης του Αρχηγού Π.Σ. και συγκεκριμένα για το χρονικό 
διάστημα από 31-12-2016 έως και την 31-12-2017.

5. Ότι ο ιδιώτης Κυβερνήτης και Συγκυβερνήτης Ε/Π 
υποχρεούται λόγω της ειδικής φύσεως του πυροσβεστι-
κού έργου και των αυξημένων υπηρεσιακών και εκτά-
κτων αναγκών, να απασχολείται υπερωριακά, να εργά-
ζεται κατά τις νυχτερινές ώρες καθώς και τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία του προσω-
πικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου που προσελήφθη στο Πυροσβεστικό Σώμα ως 
ιδιώτης Κυβερνήτης Ε/Π, συνολικού αριθμού ενός (1) 
ατόμου για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της 
απόφασης μέχρι και 31-12-2017, μέχρι εκατόν εξήντα 
(160) ώρες συνολικά.

(Σύνολο 160 ώρες για 1 άτομο).
2. Την καθιέρωση νυχτερινής εργασίας κατά τις ερ-

γάσιμες ημέρες προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού 
ωραρίου του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου που προσελήφθη στο Πυρο-
σβεστικό Σώμα ως ιδιώτης Κυβερνήτης Ε/Π, συνολικού 
αριθμού ενός (1) ατόμου για το χρονικό διάστημα από τη 
δημοσίευση της απόφασης και μέχρι 31-12-2017, μέχρι 
διακόσιες (200) ώρες. (Σύνολο 200 ώρες για 1 άτομο).

3. Την καθιέρωση ημερήσιας εργασίας κατά τις Κυ-
ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες προς συμπλήρωση του 
υποχρεωτικού ωραρίου, συνολικού αριθμού ενός (1) 
ατόμου για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση 
της απόφασης μέχρι και 31-12-2017, μέχρι εκατόν εξήντα 
(160) ώρες συνολικά.

(Σύνολο 160 ώρες για 1 άτομο).
4. Ο συνολικός αριθμός ωρών για ένα (1) άτομο που 

θα απασχοληθεί υπερωριακά, νυχτερινά, Κυριακές και 
εξαιρέσιμες κατά τα ως άνω οριζόμενα ανέρχεται στις 
πεντακόσιες είκοσι (520) ώρες.

5. Οι δαπάνες που θα προκληθούν για την αποζημίωση 
υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής εργασίας, ημερήσιας 
εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων μέχρι 520 ώρες συ-
νολικά για ένα (1) ιδιώτη Κυβερνήτη Ε/Π και ανέρχονται 
στο ποσό των οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα 
επτά ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτών (8.597,44 €), 
θα καλυφθούν από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού 
του Υπουργείου Εσωτερικών / Αρχηγείο Πυροσβεστικού 
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Σώματος με Ε.Φ. 07-420 υπό Κ.Α. Ε. 0511 (το ποσό των 
4.198,03 €) και 0512 (το ποσό των 4.399,41 €) οικονομι-
κού έτους 2017.

6. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Μαρτίου 2017

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

Ι

    Αριθμ. 2/31230/0004 (2)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 

του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1 Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/ 
Α/8/22.4.2005).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/Α/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμε-
νων δανείων. Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγου-
σες διατάξεις της εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιο-
νομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

3. Το π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (ΦΕΚ Α΄178/29.08.2014).

4. Την με αριθ. 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 εγκύκλιο της 
Δ/νσης Εισοδηματικής Πολιτικής.

5. Την αριθ. 2/30508/0004/5-5-2015 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
και εξουσιοδότησης υπογραφής “Με εντολή Υπουρ-
γού” στους Γενικούς Γραμματείς και στον Ειδικό Γραμ-
ματέα του Υπουργείου Οικονομικών, πλην της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, στους Προϊσταμένους 
των υπαγόμενων σε αυτούς οργανικών μονάδων κα-
θώς και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονά-
δων που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Οικο-
νομικών.» (785/Β/5-5-2015) ) όπως τροποποιήθηκε με 
την αριθ. 2/78612/0004/29.09.2016 απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 
3253/10.10.2016).

6. Το γεγονός ότι παρίσταται ανάγκη παροχής εργασί-
ας πέρα από το κανονικό ωράριο, για υπαλλήλους της 
Γενικής Δ/νσης θησαυροφυλακίου και Δημοσίου Λογι-
στικού και συγκεκριμένα για υπαλλήλους στη ΔΥΕΕ στη 
Νομαρχία Πειραιά, προκειμένου να αντιμετωπισθούν 
έγκαιρα έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες και ιδιαίτερα με-
ταξύ άλλων για την εκκαθάριση και ενταλματοποίηση 
και πληρωμή των δαπανών Περιφερειακών Υπηρεσιών 
των Υπουργείων και λοιπών φορέων Ν. Πειραιά, για την 
τακτοποίηση των συμψηφιστικών ενταλμάτων του ΠΔΕ 
έτους 2016, και για τις αποδόσεις ΧΕΠ.

7. Το με αριθ. 2/23989/0004/24-03-2017 έγγραφο της 
Δ/νσης Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης.

9. Την αριθ. 2/23989/ΔΠΔΑ/30.03.2017 απόφαση με-
ταβολών εκτελούμενου Προϋπολογισμού της Δ/νσης 
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών.

10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί-
ται συνολική δαπάνη πέντε χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ 
(5.800€) περίπου η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμ-
μένες πιστώσεις Ειδικού Φορέα 90-07 και ΚΑΕ 0511 του 
Υπουργείου Οικονομικών, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερω-
ριακής εργασίας, εργασίας για οχτώ (8) υπαλλήλους της 
ΔΥΕΕ στη Νομαρχία Πειραιά της Γενικής Δ/νσης Θησαυ-
ροφυλακίου και Δημοσίου Λογιστικού, για το χρονικό 
διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσης σε ΦΕΚ και 
έως 30-6-2017, για μέχρι 120 ώρες συνολικά ο καθένας.

2. Οι ανωτέρω υπάλληλοι δικαιούνται υπερωριακής 
αποζημίωσης, μόνο στην περίπτωση που δεν είναι δικαι-
ούχοι άλλης υπερωριακής αποζημίωσης από οποιονδή-
ποτε φορέα για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία, η οποία θα πραγ-
ματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες, μπορούν να με-
τέχουν και περισσότεροι υπάλληλοι καθώς και αποσπα-
σμένοι εντός του ανωτέρω συνολικού αριθμού ωρών, 
που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση.

Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση του συνεργείου 
και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που θα 
πραγματοποιηθούν θα γίνει με ευθύνη του Προϊσταμένου 
της υπηρεσίας. Οι αποφάσεις αυτές θα κοινοποιούνται στη 
Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης και στο Γρα-
φείο του Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής.

Με την ολοκλήρωση της υπερωριακής εργασίας, η 
εκτέλεση των προαναφερόμενων εργασιών και η παρά-
δοση του έργου θα βεβαιώνεται εγγράφως στη Δ/νση 
Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης με ευθύνη του 
Προϊσταμένου της υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Απριλίου 2017

Με εντολή Υπουργού 
Ο Γενικός Γραμματέας 
Δημοσιονομικής Πολιτικής 

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. 257 (3)
Καθορισμός παγίου κατ’ αποκοπή χορηγήματος 

καθαριότητας της Δ.Υ.Ε.Ε. στο Νομό Λακωνίας 

έτους 2017.

  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 65,77,91,92,93 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/ 

Α/28.06.2014) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 
Εποπτείας - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις.»

2. Τα άρθρα 75-91,95 του ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α/ 
22.12.2016) «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύ-
νη, Τέλη Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογη-
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τέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, 
Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.2314/1953 
«Περί τροποποιήσεως των περί καθορισμού των δημο-
σίων καταστημάτων διατάξεων» (Α΄ 59).

4. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 45 του ν. 4071/ 
2012 (ΦΕΚ 85/Α/11.04.2012) «Πάγια κατ’ αποκοπή χο-
ρηγήματα».

5. Το ν. 3861/13.07.2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση κ.λπ. ... στο διαδίκτυο “Πρόγραμ-
μα Διαύγεια” ...».

6. Το ν. 4444/2016 (ΦΕΚ 234/Α/14.12.2016) «Κύρωση 
του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017».

7. Την αριθ. 2/98971/ΔΠΓΚ/2016 (ΦΕΚ 4215/Β/ 
27.12.2016 «Εκτέλεση κρατικού προϋπολογισμού - ανα-
κατανομή πιστώσεων».

8. Την Εκτέλεση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 
2017 (ΑΔΑ:Ω27ΘΗ-ΣΞΛ). 

9. Τα άρθρα 1 και 2 παρ. Ι της αριθ. 2/5091/0026/ 
25.05.2012 (ΦΕΚ 1741/Β/25.05.2012) «Καθορισμός δι-
αδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπα-
νών παγίων κατ’ αποκοπή χορηγημάτων και μισθωμάτων 
κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών απόφασης του Υπουργού 
Οικονομικών».

10. Το άρθρο 10 παρ Ι της αριθ. 2/30508/0004/ 
05.05.2015 (ΦΕΚ 758/Β/05.05.2015) «Μεταβίβαση αρ-
μοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής “Με εντολή 
Υπουργού” απόφασης του Υπουργού Οικονομικών».

11. Την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό της 
Δ.Υ.Ε.Ε. στο Νομό Λακωνίας ποσού χιλίων εκατό ευρώ 
(1.100,00 €) στο Φ/Ε.Φ.: 90-34/235 ΚΑΕ 1232 οικονομικού 
έτους 2017.

12. Την απόφαση ανάληψης με αριθμό καταχώρισης 
31351/13.04.2017 (Α.Δ.Α 7Ξ9ΕΗ-ΚΡΒ) στα βιβλία της 
Δ.Υ.Ε.Ε. στο Ν. Λακωνίας.

13. Την ανάγκη κάλυψης της δαπάνης καθαρισμού των 
χώρων που στεγάζεται η Δ.Υ.Ε.Ε. στο Ν. Λακωνίας από το 
Μάιο έως και το Δεκέμβριο 2017, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το μηνιαίο ύψος του πάγιου κατ’ απο-
κοπή χορηγήματος για την αντιμετώπιση δαπανών κα-
θαριότητας της Δ.Υ.Ε.Ε στο Νομό Λακωνίας του Φ/Ε.Φ 
90-34/235 και Κ.Α.Ε 1232 για οχτώ μήνες από το Μάιο 
έως και το Δεκέμβριο 2017,όπως παρακάτω:

Α/α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΦΟΡΕΑΣ-
Ε.Φ

Κ..Α.Ε.
ΜΗΝΙΑΙΟ
ΠΟΣΟ

Σύνολο

1
Δ.Υ.Ε.Ε. 
Ν. Λακωνίας

9034-235 1232 110,00 € 880,00 €

Η παραπάνω δαπάνη καταβάλλεται με την έκδοση 
χρηματικού εντάλματος στο όνομα του δικαιούχου - 
Προϊσταμένου της οικείας υπηρεσίας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Σπάρτη, 18 Απριλίου 2017

Ο Διευθυντής

ΗΛΙΑΣ ΚΙΝΤΗΣ

    Αριθ. 1317/43001 (4)
1η τροποποίηση της υπ’ αριθ. 4173/99513/ 

09-09-2016 απόφασης κατανομής των κοινοτικών 

κονδυλίων για την αναδιάρθρωση και μετατρο-

πή των αμπελώνων για την περίοδο 2016-2017.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τους Κανονισμούς
α) (Ε.Ε.) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-

λίου και του Συμβουλίου, (ΕΕ L 347/705/20.12.2013) της 
17ης Δεκεμβρίου 2013 «για τη θέσπιση κοινής οργάνω-
σης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάρ-
γηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 
234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 
του Συμβουλίου» β) (Ε.Ε.) αριθ. 1303/2013 Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347/320/ 
20.12.2013) της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού 
κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερει-
ακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 
Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας 
και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευ-
ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κα-
τάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. γ) Την 
Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής για την κατάρτιση 
του καταλόγου των Περιφερειών που είναι επιλέξιμες για 
χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία συνοχής για 
την περίοδο 2014-2020.

2. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2 του άρθρου 62, της παρ. 46 και του προ-

τελευταίου εδαφίου του άρθρου 64 του ν. 4235/2014 
«Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην 
εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας 
στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της 
υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων» (Α΄32). 

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και 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). 

γ) Της αριθ. 3714/110476/04-09-2014 απόφασης 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανα-
διάρθρωση και μετατροπή των αμπελουργικών εκτά-
σεων στην Ελλάδα [(άρθρο 46 Καν. (ΕΕ) 1308/2013]» 
(Β΄2443/15-09-2014).

3. Το από 01-03-2013 κατατεθειμένο στην «Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή Πρόγραμμα Στήριξης του αμπελοοινικού 
τομέα 2014-2018» της Ελλάδας σύμφωνα με τον κανο-
νισμό αριθ. (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου όπως κάθε 
φορά ισχύει.

4. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
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5. Την αριθ. 11226/133908-30.11.2016 απόφαση του 
Πρωθυπουργού Αλεξίου Τσίπρα (ΦΕΚ Β΄ 3903/2016) 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο Κόκκαλη».

6. Τις υποβληθείσες από τις Περιφερειακές Ενότητες 
της χώρας, προτάσεις σχεδίων αναδιάρθρωσης και με-
τατροπής αμπελώνων και τις καταστάσεις επιλέξιμων 
παραγωγών για ένταξη στο πρόγραμμα μετά την ολο-
κλήρωση των διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων.

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Συστημάτων Καλλιέργειας.
8. Το αριθμ. 4067/95558/07-09-2016 έγγραφο της Δ/νσης 

Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής 
Παραγωγής.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού και η χώρα μας θα απορροφήσει το 
μεγαλύτερο δυνατό κοινοτικό ποσό από το κατανεμη-
θέν, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ' αριθμ. 4173/99513/09-09-2016 
(β΄3115) Απόφαση Κατανομής των κοινοτικών κονδυλί-
ων για την αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελώ-
νων για την περίοδο 2016-2017 και κατανέμουμε κατά 
Περιφερειακή Ενότητα τις εκτάσεις και τα κονδύλια, ως 
κατωτέρω:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΕΚΤΑΣΗ 

(εκτάρια)

ΠΟΣΟ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

(ευρώ)
Αν. Μακεδονίας-Θράκης
1. ΠΕ. Έβρου (Δ.Α. Οικ. και 
Κ. Αλεξανδρούπολης)

5,79 69.963,50

2. Π.Ε. Έβρου (Δ.Α. Οικ. και 
Κ. Ορεστιάδας)

3,80 45.759,00

3. Π.Ε. Ξάνθης 7,33 98.353,90

4. Π.Ε. Καβάλας 15,195 229.047,85
5. Π.Ε.. Δράμας 7,42 78.539,90
6. Π.Ε. Ροδόπης 3,33 61.471,60
Κ. Μακεδονίας
7. Π.Ε. Σερρών 5,18 41.863,50

8. Π.Ε. Θεσσαλονίκης 13,50 218.717,50

9. Π.Ε. Κιλκίς 11,21 181.491,4
10. Π.Ε. Πιερίας 1,92 9.478,00
11. Π.Ε. Ημαθίας 11,05 82.551,10
12. Π.Ε. Χαλκιδικής 14,68 190.040,30
Δ. Μακεδονίας
13. Π.Ε. Φλώρινας 33,99 156.309,80
14. Π.Ε. Κοζάνης 0,60 6.318,00

15. Π.Ε. Καστοριάς 0,59 3.953,00

16. Π.Ε. Γρεβενών 1,35 8.991,00
Ηπείρου
17. Π.Ε. Ιωαννίνων 13,80 137.521,20
18. Π.Ε. Θεσπρωτίας 5,40 54.270,00
19. Π.Ε. Άρτας 1,50 10.326,00
Θεσσαλίας
20. Π.Ε.. Λάρισας 55,77 795.262,15
21. Π.Ε. Μαγνησίας 21,50 317.006,70
22. Π.Ε. Καρδίτσας 17,855 224.545,00

22. Π.Ε. Τρικάλων 4,10 36.354,30
Ιονίων Νήσων
23. Π.Ε. Λευκάδας 1,98 25.368,80
24. Π.Ε. Κεφαλληνίας 6,62 74.674,60
Δ. Ελλάδος
25. Π.Ε.. Αχαΐας 165,39 2.846.854,10
26. Π.Ε. Ηλείας 26,20 352.648,10
Στερ. Ελλάδος
27. Π.Ε. Φθιώτιδας 0,50 2.865,00
28. Π.Ε. Βοιωτίας 72,629 655.771,55
29. Π.Ε. Ευβοίας 7,65 40.681,00
30. Π.Ε. Φωκίδας 2,48 35.612,80
Πελοποννήσου
31. Π.Ε. Αργολίδας 11,84 160.852,40
32. Π.Ε. Κορινθίας 82,10 968.895,60
33. Π.Ε. Αρκαδίας 20,18 228.235,60
34. Π.Ε. Μεσσηνίας (Δ.Α. Οικ. και 
Κ. Καλαμάτας)

8,02 101.491,50

35. Π.Ε. Μεσσηνίας (Δ.Α.Οικ. και 
Κ. Τριφυλλίας)

7,26 66.512,30

Αττικής
36. Π.Ε. Δυτικής Αττικής 19,04 143.004,40

37. Π.Ε. Ανατολικής Αττικής 14,56 141.186,70

38. Π.Ε. Νήσων 0,45 5.890,00

Β. Αιγαίου
39. Π.Ε Λέσβου 26,55 347.247,60
40. Π.Ε. Σάμου 3,79 52.006,40
Ν. Αιγαίου
41. Π.Ε. Σύρου* 14,23 157.780,80

42. Π.Ε. Ρόδου** 3,58 24.693,60
Κρήτης
43. Π.Ε. Ηρακλείου 38,75 355.274,00
44. Π.Ε. Ρεθύμνου 5,01 43.754,80
45. Π.Ε. Χανίων 11,08 77.471,40
ΣΥΝΟΛΟ 806,75 9.966.907,75

*Με την υποχρέωση τυχόν κατανομής στις υπόλοιπες 
Π.Ε. (Κέας - Κύθνου, Μήλου, Πάρου, Νάξου, Τήνου, Μυ-
κόνου, Άνδρου, Θήρας).

**Με την υποχρέωση τυχόν κατανομής στις υπόλοιπες 
Π.Ε. (Κω, Καρπάθου και Καλύμνου).

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σύμφωνα με την αριθ. 
3714/110476/04-09-2014 υπουργική απόφαση όπως 
κάθε φορά ισχύει.

Επισημαίνεται ότι η μη εκτέλεση ορισμένων εγκεκριμέ-
νων μέτρων/δράσεων στη διάρκεια της αμπελουργικής 
περιόδου 2016-2017 και η μη σύσταση τραπεζικής εγ-
γύησης για τις δράσεις αυτές, θα επισύρει τις κυρώσεις 
που προβλέπονται στην ανωτέρω υπουργική απόφαση.

Για την περίοδο εφαρμογής του προγράμματος 2016-
2017 η κατάθεση εγγυητικών επιστολών από τους ενδια-
φερόμενους πραγματοποιείται έως και τις 20 Ιουνίου 2017.

Οι ποικιλίες «Ξινόμαυρο» και «Νεγκόσκα» στην Π.Ε. 
Κιλκίς, οι οποίες συμμετέχουν στον οίνο «ΠΟΠ Γουμένισ-
σα», δεν μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα για 
τις δράσεις «εκρίζωση-αναφύτευση με άλλη ποικιλία» 
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και «επανεμβολιασμός» για λόγους προστασίας και δι-
αφύλαξης της αμπελουργικής φυσιογνωμίας της Ζώνης.

Για τον ίδιο λόγο στην Π.Ε. Αχαΐας οι ποικιλίες «Κοριν-
θιακή Μαύρη» και «Μαυροδάφνη» που συμμετέχουν στον 
οίνο ΠΟΠ «Μαυροδάφνη Πατρών», καθώς και η ποικιλία 
«Μοσχάτο άσπρο» που συμμετέχει στους οίνους ΠΟΠ «Μο-
σχάτος Πατρών» και «Μοσχάτος Ρίου-Πατρών» δεν μπο-
ρούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα για τις ίδιες δράσεις.

Αντιθέτως οι ποικιλίες Τσάπουρνο στην Π.Ε. Κιλκίς και 
Κοτσιφολιάτικο στις Π.Ε. Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλεί-
ου και Λασιθίου επιτρέπεται να συμμετέχουν μόνο στις 
δράσεις:

i) εκρίζωση/αναφύτευση με άλλη ποικιλία
ii) επανεμβολιασμός
Οι Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) που ανήκουν στις 

Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Στερε-
άς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Αττικής, Βορείου Αιγαίου, 
Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης οι οποίες δεν ταξινομούνται 
ως «λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες» χρηματοδο-
τούνται από την Ε.Ε. στο 50% του πραγματικού κόστους 
του προγράμματος, αντί του 75% που ισχύει για τις υπό-
λοιπες Π.Ε.

Οι Π.Ε. έχουν τη δυνατότητα να εντάξουν στο Πρό-
γραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής επιπλέον 
στρέμματα των κατανεμηθέντων, χωρίς να υπερβούν 
το κατανεμηθέν ποσό που τους αναλογεί, άλλως θα φέ-
ρουν ακέραια την ευθύνη για την αδυναμία καταβολής 
των συγκεκριμένων ενισχύσεων στους παραγωγούς της 
περιοχής τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως με έναρξη ισχύος από 10/03/2017.

  Αθήνα, 19 Απριλίου 2017

Οι Υπουργοί

Ο Υπουργός Ο Υφυπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ

ι

    Αριθμ. 806/2 (5)
Διορθωτική τροποποίηση της υπ’ αριθ. 276/49/ 

14-2-2003 απόφασης της ΕΕΤΤ «Κανονισμός Κα-

θορισμού των Τελών Χρήσης του Φάσματος και 

των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων» (ΦΕΚ 

256/Β/4-3-2003).

  Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)  

 Έχοντας υπόψη :
1. Το ν. 4070/10-4-2012, «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α/10-4-2012) και ιδίως τα άρθρα 12, 
στοιχ. ιη΄ και μγ΄, 17, 20, παράγραφος 6, 21 και 75, αυτού.

2. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 676/30/20-12-2012 «Κα-
νονισμός Χρήσης και Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης 
Ραδιοσυχνοτήτων υπό Καθεστώς Γενικής Άδειας για την 
Παροχή Δικτύων ή/και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοι-
νωνιών», (ΦΕΚ 110/Β/24-01 -2013), όπως εκάστοτε ισχύει.

3. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 276/49/14-2-2003, «Κα-
νονισμός Καθορισμού των Τελών Χρήσης του Φάσματος 
και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων», (ΦΕΚ 256/ 
Β/4-3-2003), ως αυτή τροποποιήθηκε δια της απόφασης 
της ΕΕΤΤ με ΑΠ 799/8/16-2-2017 «Τροποποίηση της υπ’ 
αριθ. 276/49/14-2-2003 απόφασης της ΕΕΤΤ “Κανονι-
σμός Καθορισμού των Τελών Χρήσης του Φάσματος και 
των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων” (ΦΕΚ 256/Β/
4-3-2003)», (ΦΕΚ 898/Β/17-3-2017), και όπως εκάστοτε 
ισχύει.

4. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 790/1/6-12-2016 «Έγκρι-
ση Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με την Τροπο-
ποίηση του Κανονιστικού Πλαισίου για τις Ζώνες Ραδι-
οσυχνοτήτων που χρησιμοποιούνται για τη Μεταφορά 
Ραδιοφωνικού Προγράμματος»,

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού.

Επειδή:
α. Αντικείμενο της υπό (3) τροποποίησης του Κανο-

νισμού Τελών ήταν αποκλειστικά και μόνο η τιμή του 
Συντελεστή Σ2 για συχνότητα εκπομπής μεγαλύτερη των 
1,4375 GHz και εύρος διαύλου ραδιοζεύξης μικρότερου 
ή ίσου των 500 kHz και μεγαλύτερου των 250 kHz.

β. Με την ανωτέρω υπό (3) τροποποίηση του Κανο-
νισμού Τελών, δεν συμπεριλήφθηκαν εκ παραδρομής 
ως χωριστές τιμές του Συντελεστή Σ2 για συχνότητα 
εκπομπής μεγαλύτερη των 1,4375 GHz και εύρος διαύ-
λου ραδιοζεύξης μικρότερου ή ίσου των 750 MHz και 
μεγαλύτερου των 250 MHz και μικρότερου ή ίσου των 
3000 MHz και μεγαλύτερου των 2000 MHz.

γ. Κατά την διενεργηθείσα υπό (4) δημόσια διαβούλευ-
ση, από την 16η Δεκεμβρίου 2016 μέχρι την 16η Ιανουα-
ρίου 2017, αναφορικά με τις προτεινόμενες από την ΕΕΤΤ 
τροποποιήσεις του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τις 
ζεύξεις μεταφοράς ραδιοφωνικού προγράμματος δεν 
υποβλήθηκαν σχόλια ή παρατηρήσεις από τους ενδια-
φερόμενους χρήστες του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, 
αποφασίζει:
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Α. Την τροποποίηση των τιμών του Συντελεστή Σ2 του 
Παραρτήματος Α΄ της ανωτέρω υπό (3) απόφασης της 
ΕΕΤΤ, ως ισχύει τροποποιηθείσα ως εξής:

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Σ2
Ο Συντελεστής εύρους ζώνης Σ2 δίνεται παρακάτω ως:

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ F

ΕΥΡΟΣ 
ΡΑΔΙΟΔΙΑΥΛΟΥ (ΕΡ) 
ΕΚΠΟΜΠΗΣ (MHz)

ΤΙΜΗ

Σ2

F> 1,4375 GHz

ΕΡ ≤ 0,25 0,5
0,25 < ΕΡ ≤ 0,5 0,75
0,5 < ΕΡ ≤ 1,75 1
1,75 < ΕΡ ≤ 3,5 2

3,5 < ΕΡ ≤ 7 4
7 <ΕΡ ≤ 14 6

14 <ΕΡ ≤ 28 7,5
28 < ΕΡ ≤ 56 9,3

56 < ΕΡ ≤ 250 25
250 < ΕΡ ≤ 750 40

750 < ΕΡ ≤ 1000 70
1000 < ΕΡ ≤ 2000 100
2000 < ΕΡ ≤ 3000 130
3000 < ΕΡ ≤ 5000 175

F=< 1,4375 
GHz

ΕΡ ≤ 0,25 1
0,25 < ΕΡ ≤ 0,5 2

0,5<ΕΡ ≤ 1 3,5

Β. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 6 Απριλίου 2017

Ο Πρόεδρος 

ΔΗΜ. ΤΣΑΜΑΚΗΣ

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(6)
      Στην αριθμ. πρωτ. 2/20798/0004/13.03.2017 απόφα-

ση του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα: «Καθιέρωση 
υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων και υπαλ-
λήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου Αορίστου 
Χρόνου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συ-
στημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου 
Οικονομικών», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 897/τ.Β΄/ 
17.03.2017, γίνεται στη σελίδα 7652 η εξής διόρθωση:

Από το εσφαλμένο:
«Α. Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερω-

ριακής εργασίας για διακόσιους πενήντα (250) μόνιμους 
υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών και 
υπηρεσιών Πληροφορικής-Επικοινωνιών και των αυτοτε-
λών τμημάτων α) Ασφαλείας και β) Στρατηγικής, Προγραμ-
ματισμού και Διαχείρισης Έργων της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης 
του Υπουργείου Οικονομικών, για το χρονικό διάστημα από 
τη δημοσίευση της παρούσης σε ΦΕΚ και έως 30-06-2017,
και για μέχρι 120 ώρες συνολικά ο καθένας...»

Στο ορθό:
«Α. Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερω-

ριακής εργασίας για διακόσιους πενήντα (250) μόνιμους 
υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών και 
υπηρεσιών Πληροφορικής-Επικοινωνιών και των αυτο-
τελών τμημάτων α) Ασφαλείας και β) Στρατηγικής, Προ-
γραμματισμού και Διαχείρισης Έργων και γ) Πολιτικής 
Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστή-
ριξης του Υπουργείου Οικονομικών, για το χρονικό διά-
στημα από τη δημοσίευση της παρούσης σε ΦΕΚ και έως 
30-06-2017, και για μέχρι 120 ώρες συνολικά ο καθένας...»

  (Από το Υπουργείο Οικονομικών)  
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*02014072504170008*

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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