
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου 
προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) 
για δανεισμό της εταιρείας «Δημόσια Επιχείρηση 
Ηλεκτρισμού Α.Ε.» (ΔΕΗ) ποσού 30.000.000 €.

2 Τροποποίηση της αριθ. 311496/13.07.2009 (Β΄ 1477) 
υπουργικής απόφασης «Λεπτομέρειες εφαρμογής 
της αριθ. 302157/10.06.2009 (Β΄ 1209) απόφασης 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Προώθηση 
οίνων σε αγορές τρίτων χωρών στο πλαίσιο των Καν 
(ΕΚ) 479/2008 του Συμβουλίου και 555/2008 της Επι-
τροπής»».

3 Τροποποίηση της αριθ. 266/2015 απόφασης Περι-
φερειακού Συμβουλίου Αττικής σχετικά με χώρο 
λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Παγκράτι, ημέρα Πα-
ρασκευή, του Δήμου Αθηναίων (ΣΤ΄ Αθηνών).

4 Τροποποίηση του άρθρου 10 της αριθ. 1523/3-7-2015
(Φ.Ε.Κ. 1355/Β΄/3-7-2015) υπουργικής απόφασης, 
που αφορά την παράταση λειτουργίας του Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
«Τεχνολογίες Διαχείρισης Υδάτων, Ήπιων Μορφών 
Ενέργειας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής» του 
τμήμα τος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

5 Τροποποίηση του άρθρου 10 της αριθ. 209790/
Ζ1/31-12-2014 (Φ.Ε.Κ. 3600/Β΄/31-12-2014) υπουρ-
γικής απόφασης, που αφορά την παράταση λει-
τουργίας του Διατμηματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. «Ανα-
βάθμιση Κτηρίων» των Τμημάτων Εκπαιδευτικών 
Πολιτικών Μηχανικών και Εκπαιδευτικών Μηχα-
νολόγων Μηχανικών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

6 Τροποποίηση του άρθρου 10 της αριθ. 208481/
Ζ1/31-12-2014 (Φ.Ε.Κ. 3576/Β΄/31-12-2014) υπουρ-
γικής απόφασης, που αφορά την παράταση λει-
τουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. «Εφαρμοσμένη Υπολο-
γιστική Δομική Μηχανική» του τμήμα τος Εκπαι-
δευτικών Πολιτικών Μηχανικών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθ. 2/55653/0025 (1)
Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημο-

σίου προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσε-

ων (ΕΤΕπ) για δανεισμό της εταιρείας «Δημό-

σια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.» (ΔΕΗ) ποσού 

30.000.000 €. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) του ν. 2322/1995 (ΦΕΚ 143/Α/12-7-95) και ιδίως τα 

άρθρα 1, 5 και 6,
(β) του άρθρου 126 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/

28-6-2014),
(γ) του π.δ. 185/6-10-2009 «Ανασύσταση του Υπουρ-

γείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικο-
νομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και 
Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 
και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγω-
νιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου 
Μακεδονίας - Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας -
Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της 
Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης και της Γε-
νικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» 
(ΦΕΚ 213/Α/7-10-2009),

(δ) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Β΄/23-9-2015),

(ε) την αριθ. Υ29/8-10-2015 (ΦΕΚ 2168/Β΄/9-10-2015) 
απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτή-
των στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο 
Χουλιαράκη».

2. Την με αριθ. FI 83.535/15-9-2014 Δανειακή Σύμβαση 
(Finance Contract) μεταξύ της εταιρείας «Δημόσια Επι-
χείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.» (ΔΕΗ) και της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

3. Το με αριθ. ΓΔ/ΟΥ-761/30-6-2017 έγγραφο της ΔΕΗ.
4. Την με αριθ. 3/14-1-2014 απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΔΕΗ.
5. Το από 20/7/17 FAX της ΕΤΕπ.
6. Το με αριθ. 00254Ε=2017ΕΜΠ/19-7-2017 έγγραφο 

της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων (ΚΕΜΚΕ).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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7. Την με αριθ. 15/25-7-2017 απόφαση της Διυπουρ-
γικής Επιτροπής του άρθρου 5 του ν. 2322/2095, απο-
φασίζει:

Ι. Παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου στην 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (εφεξής ΕΤΕπ) για την 
κάλυψη δανείου ποσού 30.000.000 € της εταιρείας «Δη-
μόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.» (εφεξής ΔΕΗ) σύμ-
φωνα με την αριθ. 83.535/15-9-2014 Δανειακή Σύμβαση.

Σκοπός του δανείου είναι η χρηματοδότηση του έρ-
γου ανανέωσης και ενίσχυσης των δικτύων διανομής 
ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα («PPC DISTRIBUTION 
VI-B»).

Οι κυριότεροι οικονομικοί όροι του δανείου έχουν ως 
εξής:

Ποσό (€): 30.000.000

Ημερομηνία
εκταμίευσης: 1/8/2017

Διάρκεια δανείου: 15 έτη.

Περίοδος Χάριτος: 4 έτη.

Επιτόκιο: Σταθερό, ίσο με 1,733% 
ετησίως.

Πληρωμή τόκων: Σε 6-μηνη βάση στις 1/2 
και 1/8 κάθε έτους.

Αποπληρωμή
κεφαλαίου:

Σε ετήσια βάση με 1η 
καταβολή στις 1/8/2022 και 

τελευταία στις 1/8/2032.

II. Με την απόφαση αυτή και κατά τα ειδικότερα οριζό-
μενα στη Σύμβαση Εγγύησης μεταξύ του Ελληνικού Δη-
μοσίου και της ΕΤΕπ, το Ελληνικό Δημόσιο εγγυάται, σε 
περίπτωση κατάπτωσης, την καταβολή στην ΕΤΕπ των 
εκάστοτε οφειλόμενων και καταβλητέων από την ΔΕΗ 
ποσών, σύμφωνα με την ανωτέρω Δανειακή Σύμβαση.

Για τους σκοπούς της ως άνω καταβολής, η ΕΤΕπ, ενη-
μερώνει το Ελληνικό Δημόσιο, με επιστολή της απευθυ-
νόμενη στην αρμόδια Διεύθυνση Κίνησης Κεφαλαίων, 
Εγγυήσεων και Δανείων του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους (εφεξής ΓΛΚ), αποστέλλοντας κατάσταση με 
ανάλυση της οφειλής και καλώντας το να προβεί σε εκ-
πλήρωση των υποχρεώσεών του ως εγγυητή.

Η ΔΕΗ, σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής, ενημερώ-
νει εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση προ διαστήματος 
10 εργάσιμων ημερών από την εκάστοτε καταληκτική 
ημερομηνία πληρωμής, το Ελληνικό Δημόσιο, με όμοια 
επιστολή, αιτούμενη την καταβολή από αυτό των οφει-
λόμενων ποσών. Το Ελληνικό Δημόσιο ακολούθως, με-
ριμνά για τη βεβαίωση των ως άνω ποσών από την αρ-
μόδια Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
126 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει κάθε φορά. Η δια της 
παρούσης επιβαλλόμενη στην ΔΕΗ υποχρέωση ενημέ-
ρωσης, δεν επηρεάζει καθ' οιονδήποτε τρόπο την εγγυ-
ητική ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου έναντι της ΕΤΕπ.

III. Καθορίζουμε προμήθεια υπέρ του Ελληνικού Δημο-
σίου 1,50% για την παρεχόμενη εγγύησή του, την οποία 
η ΔΕΗ θα καταβάλλει στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμ-
φωνα με την αριθ. 2/9441/0025/23-01-2012 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών.

IV. Η ΕΤΕπ θα αποστείλει στην ανωτέρω Διεύθυνση 
του ΓΛΚ, θεωρημένο αντίγραφο της Σύμβασης Εγγύησης 
του Ελληνικού Δημοσίου για το δάνειο της ΔΕΗ ύψους 
30.000.000 €.

V. Από τις διατάξεις της παρούσας δύναται να προκλη-
θεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, σε 
περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης του Δημοσίου, 
το ύψος της οποίας υπολογίζεται σε 30.000.000 € πλέον 
τόκων και εξόδων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 25 Ιουλίου 2017

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθ. 3327/80514 (2)
Τροποποίηση της αριθ. 311496/13.07.2009

(Β΄ 1477) υπουργικής απόφασης «Λεπτομέρει-

ες εφαρμογής της αριθ. 302157/10.06.2009 

(Β΄1209) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας 

και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων "Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων 

χωρών στο πλαίσιο των Καν (ΕΚ) 479/2008 του 

Συμβουλίου και 555/2008 της Επιτροπής"». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
α) Το άρθρο 62, παρ. 2, του ν. 4235/2014 (Α΄ 32).
β) Το άρθρο 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την κυ-

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως η νομοθεσία 
αυτή κωδικοποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο 
πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

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

δ) Τον Καν. (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου «για τη θέσπιση κοινής οργά-
νωσης των αγορών των γεωργικών προϊόντων και την 
κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) 922/72, (ΕΟΚ) 234/79, 
(ΕΚ) 1037/2001 και (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου».

ε) Τον Καν. (ΕΚ) 555/2008 της Επιτροπής «για τη θέ-
σπιση λεπτομερειών κανόνων εφαρμογής του κανονι-
σμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου για την κοινή 
οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς όσον αφορά τα 
προγράμματα στήριξης, τις συναλλαγές με τρίτες χώρες, 
το δυναμικό παραγωγής και τους ελέγχους στον αμπε-
λοοινικό τομέα», όπως ισχύει.

στ) Τον Καν. (ΕΕ) 2016/1149 της Επιτροπής για τη συ-
μπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά χα εθνικά προγράμματα στήριξης στον αμπελο-
οινικό τομέα και για την τροποποίηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 555/2008 της Επιτροπής.
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ζ) Τον Καν. (ΕΕ) 2016/1150 της Επιτροπής για τη θέ-
σπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα στήριξης 
του αμπελοοινικού τομέα

η) Το με αριθ. πρωτ. 3100/75648/11.07.2017 αίτημα 
της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και 
Οίνου, περί παράτασης του χρόνου υλοποίησης δράσε-
ων των προγραμμάτων της ΚΟΑ Οίνου.

2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται καμία δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την με αριθ. 311496/13.07.2009
(Β΄ 1477) υπουργική απόφαση «Λεπτομέρειες εφαρμο-
γής της αριθ. 302157/10.06.2009 (Β΄ 1209) απόφασης των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων "Προώθηση οίνων σε αγορές 
τρίτων χωρών στο πλαίσιο των Καν (ΕΚ) 479/2008 του 
Συμβουλίου και 555/2008 της Επιτροπής"», ως κάτωθι:

Η παρ. 10 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Λήξη υλοποίησης των δράσεων έως 31 Ιουλίου 

κάθε έτους. Καμία δράση δεν θεωρείται επιλέξιμη αν 
υλοποιηθεί μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας. 
Ειδικά για το έτος 2017 η λήξη υλοποίησης των δράσεων 
είναι η 21η Αυγούστου».

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 25 Ιουλίου 2017

Ο Υπουργός

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ   

Ι

 Aριθ. απόφ. 250/2017 (3)
Τροποποίηση της αριθ. 266/2015 απόφασης 

Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής σχετικά με 

χώρο λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Παγκράτι, ημέρα 

Παρασκευή, του Δήμου Αθηναίων (ΣΤ΄ Αθηνών). 

 ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
(συνεδρίαση 22η/06-7-2017 θέμα 20ο) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του π.δ. 145/2010 «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238/τ.Α΄/2010), όπως τρο-
ποποιήθηκε με την αριθ. 109290/39629/23-12-2016 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/τ.Β΄/29-12-2016) και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4264/2014
(ΦΕΚ 118/τ.Β΄/15-5-2014) «Άσκηση εμπορικών δραστη-
ριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις».

4. Τα άρθρα 83, 84 και 85 του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/
τ.Β΄/23-12-2014) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τη με αριθ. 17/2016 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 357/Β΄/17-2-2016) με θέμα 
«Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών 
Περιφέρειας Αττικής».

6. Την αριθ. 266/2015 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 2101/τ. Β΄/28-9-2015).

7. Τις αριθ. 134/13-7-2016 και 76/20-4-2017 αποφά-
σεις του Συμβουλίου της 2ης Δημοτικής Κοινότητας του 
Δήμου Αθηναίων.

8. Τα αριθ. 5162/ΝΑ/πξ/01-11-2016 και 1672/ΜΚ/σσ/ 
02-5-2017 έγγραφα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

9. Το αριθ. πρωτ. 19386/30-9-2016 έγγραφο υπαλλή-
λου της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής.

10. Το με αριθ. πρωτ. 2009/4/59-α725-4-2017 έγγρα-
φο της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, τμήμα  Τροχαίας 
Καισαριανής.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκύπτει δαπάνη στον προϋπολογισμό της 
Περιφέρειας Αττικής, αποφασίζει:

Την τροποποίηση της αριθ. 266/2015 απόφασης του 
σχετικά με το χώρο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Πα-
γκράτι, του Δήμου Αθηναίων (ΣΤ΄ Αθηνών), ως εξής: η 
λαϊκή αγορά Παγκράτι (της ΣΤ΄ Αθηνών), ημέρα Παρα-
σκευή, να λειτουργεί μόνιμα επί της οδού Αρχιμήδους 
(από Πλ. Πλαστήρα έως Δικαιάρχου).

Σε έκτακτες περιπτώσεις και εφόσον προηγηθεί έγγρα-
φο-αίτημα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για την 
ανάγκη διάθεσης του Παναθηναϊκού Σταδίου, την ίδια 
ημέρα, για αγώνες και εκδηλώσεις, να λειτουργεί επί της 
οδού Κρησίλα.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως   .

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

Ι

 Αριθ. Δ/1744 (4)
Τροποποίηση του άρθρου 10 της αριθ. 1523/

3-7-2015 (Φ.Ε.Κ. 1355/Β΄/3-7-2015) υπουργικής 

απόφασης, που αφορά την παράταση λειτουργί-

ας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. «Τεχνολογίες Διαχείρισης Υδά-

των, Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Περιβαλλο-

ντικής Μηχανικής» του τμήμα τος Εκπαιδευτικών 

Πολιτικών Μηχανικών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 και ιδίως τα άρθρα 

6 και 7 (ΦΕΚ 148/Α΄/16.7.2008) «θεσμικό πλαίσιο για τις 
μεταπτυχιακές σπουδές» όπως τροποποιήθηκε με τις 
διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/Α΄/
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25.8.2008), του άρθρου 27 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α΄/
4.9.2009) και της παρ. 5 του άρθρου 37 του ν. 3848/2010 
(ΦΕΚ 71 τ. Α΄).

2. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄/ 
2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη 
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις της παρ. 11α και 12 του άρθρου 80 
του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α΄), «Δομή, λειτουργία, δι-
ασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τρο-
ποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ΄ του άρθρου 47
ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ. Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 
του ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ. Α΄), της παρ. 2 του άρθρου 
34 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ. Α΄) και του άρθρου 98 του 
ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258 Α΄).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4301/2014
(ΦΕΚ 223 Α΄/7-10-2014).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρ. 1 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

6. Το π.δ. 101/2013 (ΦΕΚ 135/τ.Α΄/05-6-2013) που αφο-
ρά σε «Κατάργηση, συγχώνευση, μετονομασία Τμημάτων 
και ίδρυση Σχολής στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής 
και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)».

7. Την αριθ. 1523/3-7-2015 (Φ.Ε.Κ. 1355/Β΄/3-7-2015) 
υπουργική απόφαση, «Έγκριση λειτουργίας του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του τμήμα-
τος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
με τίτλο: «Τεχνολογίες Διαχείρισης Υδάτων, Ήπιων Μορ-
φών Ενέργειας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής».

8. Την ειδική έκθεση του Διευθυντή του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Εκπαιδευτικών 
Πολιτικών Μηχανικών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με τίτλο: «Τεχνο-
λογίες Διαχείρισης Υδάτων, Ήπιων Μορφών Ενέργειας 
και Περιβαλλοντικής Μηχανικής» η οποία επισυνάπτε-
ται στην αριθ. 14/15-6-2017 (θέμα: 2) πράξη της Γενικής 
Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του τμήμα τος Εκπαιδευ-
τικών Πολιτικών Μηχανικών.

9. Την αριθ. 14/15-6-2017 (θέμα: 2) πράξη της Γενικής 
Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του τμήμα τος Εκπαιδευ-
τικών Πολιτικών Μηχανικών.

10. Το απόσπασμα πρακτικών της Διοικούσας Επι-
τροπής της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. της 23/06-7-2017 συνεδρίασης 
(θ.:2.2).

11. Το αριθ. 1014/17-5-2016 Σχέδιο της Έκθεσης Εξω-
τερικής Αξιολόγησης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει την τροποποίηση του 
άρθρου 10 της αριθ. 1523/3-7-2015 (Φ.Ε.Κ. 1355/Β΄/
3-7-2015) υπουργικής απόφασης, που αφορά την διάρ-
κεια λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. «Τεχνολογίες Διαχείρισης 
Υδάτων, Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Περιβαλλοντικής 
Μηχανικής» του τμήμα τος Εκπαιδευτικών Πολιτικών 
Μηχανικών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ως ακολούθως:

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Η διάρκεια λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών του τμήμα τος Εκπαιδευτικών Πολιτικών 
Μηχανικών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με τίτλο «Τεχνολογίες Διαχεί-
ρισης Υδάτων, Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Περιβαλ-
λοντικής Μηχανικής» παρατείνεται έως 31 Αυγούστου 
2018, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και 
τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ. Α΄/16-8-2008).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 25 Ιουλίου 2017

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθ. Δ/1742 (5)
Τροποποίηση του άρθρου 10 της αριθ. 209790/

Ζ1/31-12-2014 (Φ.Ε.Κ. 3600/Β΄/31-12-2014) υπουρ-

γικής απόφασης, που αφορά την παράταση λει-

τουργίας του Διατμηματικού Προγράμματος Μετα-

πτυχιακών Σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. «Αναβάθμιση 

Κτηρίων» των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Πολιτικών 

Μηχανικών και Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μη-

χανικών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 και ιδίως τα άρθρα 

6 και 7 (ΦΕΚ 148/Α΄/16.7.2008) «θεσμικό πλαίσιο για τις 
μεταπτυχιακές σπουδές» όπως τροποποιήθηκε με τις 
διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/Α΄/
25.8.2008), του άρθρου 27 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/
Α΄/4.9.2009) και της παρ. 5 του άρθρου 37 του ν. 3848/ 
2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄).

2. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄/ 
2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη 
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις της παρ. 11α και 12 του άρθρου 80 
του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α΄), «Δομή, λειτουργία, δι-
ασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τρο-
ποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ΄ του άρθρου 47
ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ. Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 
του ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ. Α΄), της παρ. 2 του άρθρου 
34 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ. Α΄) και του άρθρου 98 του 
ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258 Α΄).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4301/2014
(ΦΕΚ 223 Α΄/7-10-2014).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρ. 1 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
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6. Το π.δ. 101/13 (ΦΕΚ 135/τ.Α΄/05-6-2013) που αφορά 
σε «Κατάργηση, συγχώνευση, μετονομασία Τμημάτων 
και ίδρυση Σχολής στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής 
και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)».

7. Την αριθ. 209790/Ζ1/31-12-2014 (ΦΕΚ 3600/Β΄/
31-12-2014) υπουργική απόφαση, «Έγκριση Διατμη-
ματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των 
Τμημάτων Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών και Εκ-
παιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
με τίτλο: «Αναβάθμιση Κτιρίων» με δύο κατευθύνσεις: 
α) Δομική Αναβάθμιση Κτιρίων και β) Ενεργειακή Ανα-
βάθμιση Κτιρίων».

8. Το από τον Ιούνιο του 2017 Ειδικό Πρωτόκολλο 
Συνεργασίας μεταξύ των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Πο-
λιτικών Μηχανικών και Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων 
Μηχανικών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

9. Την διαβιβασθείσα με το αριθ. πρωτ. 860/22-6-2017 
έγγραφο, ειδική έκθεση της Διευθύντριας του Διατμη-
ματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των 
τμημάτων Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών και Εκ-
παιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
με τίτλο: «Αναβάθμιση Κτιρίων».

10. Το από 13-6-2017 (Θ.1) Πρακτικό Συνεδρίασης της 
ΕΔΕ, του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μη-
χανικών και Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών 
της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με τίτλο: «Αναβάθμιση Κτιρίων».

11. Το απόσπασμα πρακτικών της Διοικούσας Επι-
τροπής της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 23/06-7-2017 συνεδρίασης 
(θέμα:2.3).

12. Το αριθ. 1014/17-5-2016 Σχέδιο της Έκθεσης Εξω-
τερικής Αξιολόγησης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει την τροποποίηση του άρ-
θρου 10 της αριθ. 209790/Ζ1/31-12-2014 (Φ.Ε.Κ. 3600/Β΄/
31-12-2014) υπουργικής απόφασης, που αφορά την δι-
άρκεια λειτουργίας του Διατμηματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. «Αναβάθμιση 
Κτηρίων» των τμημάτων Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μη-
χανικών και Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών 
της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ως ακολούθως:

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Η διάρκεια λειτουργίας του Διατμηματικού Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. των 
Τμημάτων Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών και Εκ-
παιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
με τίτλο «Αναβάθμιση Κτηρίων» παρατείνεται έως 31 
Αυγούστου 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφα-
σης αυτής και τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 
τ. Α΄/16-8-2008).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι 25 Ιουλίου 2017

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ

    Αριθ. Δ/1743 (6)
Τροποποίηση του άρθρου 10 της αριθ. 208481/

Ζ1/31-12-2014 (Φ.Ε.Κ. 3576/Β΄/31-12-2014) 

υπουργικής απόφασης, που αφορά την παρά-

ταση λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. «Εφαρμοσμέ-

νη Υπολογιστική Δομική Μηχανική» του τμήμα 

τος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών της 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 και ιδίως τα άρθρα 

6 και 7 (ΦΕΚ 148/Α΄/16.7.2008) «θεσμικό πλαίσιο για τις 
μεταπτυχιακές σπουδές» όπως τροποποιήθηκε με τις 
διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/
Α΄/25.8.2008), του άρθρου 27 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/
Α΄/4.9.2009) και της παρ. 5 του άρθρου 37 του ν. 3848/ 
2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄).

2. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄/ 
2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη 
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις της παρ. 11α και 12 του άρθρου 80 
του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α΄), «Δομή, λειτουργία, δι-
ασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τρο-
ποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ΄ του άρθρου 47
ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ. Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του 
ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ. Α΄), της παρ. 2 του άρθρου 34
του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ. Α΄) και του άρθρου 98 του
ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258 Α΄).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 
223 Α΄/7-10-2014).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρ. 1 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

6. Το π.δ. 101/2013 (ΦΕΚ 135/τ.Α΄/05-6-2013) που αφο-
ρά σε «Κατάργηση, συγχώνευση, μετονομασία τμημάτων 
και ίδρυση Σχολής στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής 
και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)».

7. Την αριθ. 208481/Ζ1/31-12-2014 (Φ.Ε.Κ. 3576/Β΄/
31-12-2014) υπουργική απόφαση, «Έγκριση λειτουργί-
ας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 
του τμήμα τος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με τίτλο: «Εφαρμοσμένη Υπολογιστική Δο-
μική Μηχανική».

8. Την ειδική έκθεση του Διευθυντή του ΠΜΣ «Εφαρ-
μοσμένη Υπολογιστική Δομική Μηχανική» η οποία επι-
συνάπτεται στο αριθ. 14/15-6-2017 (θέμα: 3) Πρακτικό 
της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του τμήμα τος 
Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών.

9. Την αριθ. 14/15-6-2017 (θέμα: 3) πράξη της Γενικής 
Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του τμήμα τος Εκπαιδευ-
τικών Πολιτικών Μηχανικών.
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10. Το απόσπασμα πρακτικών της Διοικούσας Επι-
τροπής της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 25/19-7-2017 συνεδρίασης 
(θέμα:2.2).

11. Το αριθ. 1014/17-5-2016 Σχέδιο της Έκθεσης Εξω-
τερικής Αξιολόγησης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την τροποποίηση του άρθρου 10 της αριθ. 208481/Ζ1/ 
31-12-2014 (Φ.Ε.Κ. 3576/Β΄/31-12-2014) υπουργικής από-
φασης, που αφορά την διάρκεια λειτουργίας του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
«Εφαρμοσμένη Υπολογιστική Δομική Μηχανική» του 
τμήμα τος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ως ακολούθως:

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Η διάρκεια λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών του τμήμα τος Εκπαιδευτικών Πολιτικών 
Μηχανικών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με τίτλο ««Εφαρμοσμένη Υπο-
λογιστική Δομική Μηχανική» παρατείνεται έως 31 Αυγού-
στου 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
και τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄/16-8-2008).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι 25 Ιουλίου 2017

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ      
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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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