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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπ’ αρ. Φ. 15/4187/266/2012
(Β΄ 1275) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών
Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας
στην Άδεια Εγκατάστασης-Λειτουργίας, για τις
δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3982/2011 και κατατάσσονται στην
Β κατηγορία του Άρθρου 1 του Ν. 4014/2011».

2

Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής
και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας μονίμου προσωπικού του Αρεταιείου Νοσοκομείου έτους 2017.

3

Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής
και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του
Αρεταιείου Νοσοκομείου έτους 2017.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 127402/1487/Φ15
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. Φ. 15/4187/266/2012
(Β΄ 1275) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών
Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας
στην Άδεια Εγκατάστασης-Λειτουργίας, για τις
δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3982/2011 και κατατάσσονται στην
Β κατηγορία του Άρθρου 1 του Ν. 4014/2011».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
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2. Το Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114).
3. Το Π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών Μεταφορών
και Δικτύων» (Α΄ 208).
4. Το Π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α΄ 185).
5. Το Π.δ. 100/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α΄ 167).
6. Το Π.δ. 107/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 174).
7. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 116).
8. Το Π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
9. Την υπ’ αρ. Υ197/2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση»
(Β΄ 3722).
10. Την υπ’ αρ. Υ198/2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλο»
(Β΄ 3722).
11. Την υπ’ αρ. Υ200/2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Τσιρώνη»
(Β΄ 3755).
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12. Το Β΄ μέρος του Ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της
αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 143) και ειδικότερα το άρθρο 36
παρ. 1 και 5 αυτού.
13. Το Ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση
έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε
συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου
και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (Α΄ 209) και ειδικότερα το άρθρο 8 παρ. 3 αυτού.
14. Το ενημερωτικό σημείωμα της διυπουργικής ομάδας εργασίας, που ασχολήθηκε με τα θέματα που αφορούν το θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης και λειτουργίας
των ελαιουργείων, έπειτα από υπ’ αρ. 756/4-8-2014 πρόσκληση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων.
15. Την από 5/9/2016 εισήγηση της Δ/νσης Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων της
Γ.Γ. Βιομηχανίας.
16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποιούμε την υπ’ αρ. Φ. 15/4187/266/2012
(Β΄ 1275) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο
δραστηριότητας στην Άδεια Εγκατάστασης-Λειτουργίας, για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του Ν. 3982/2011 και κατατάσσονται στην
Β κατηγορία του άρθρου 1 του Ν. 4014/11», ως εξής:
1. Η δέσμευση Ε2-2 του πίνακα 1 του Παραρτήματος
Ι αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Ε2-2 Τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας
διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης μετά από σχετική
άδεια, ή συλλέγονται σε στεγανή δεξαμενή και οδηγούνται για περαιτέρω διαχείριση σε νομίμως λειτουργούντα και κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα, γεγονός που
αποδεικνύεται από την ύπαρξη σχετικής σύμβασης».
2. Η δέσμευση Ε3 του πίνακα 1 του Παραρτήματος Ι
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Ε3-1(5) Ειδικά για τα ελαιουργεία: Τα υγρά απόβλητα
της παραγωγικής διαδικασίας, μετά από προεπεξεργασία
οδηγούνται σε εδαφοδεξαμενή, σύμφωνα με το μέρος
Ατού Παραρτήματος II.
Ε3-2 Ειδικά για τα ελαιουργεία: Τα υγρά απόβλητα της
παραγωγικής διαδικασίας μετά από προεπεξεργασία
που περιλαμβάνει λιποσυλλογή και καθίζηση ή άλλη
ισοδύναμη επεξεργασία, διατίθενται για υδρολίπανση
ελαιώνων, με μέγιστο όγκο ετήσιας εφαρμογής τα 8 m3
ανά στρέμμα και για υδρολίπανση λοιπών δενδροκαλλιεργειών, με μέγιστο όγκο ετήσιας εφαρμογής τα 8 m3 ανά
στρέμμα, σύμφωνα με το μέρος Β του Παραρτήματος II.».
3. Στο τέλος του πίνακα 1 του Παραρτήματος Ι και στην
ενότητα σχόλια προστίθεται σχόλιο με α/α 5 ως εξής:
«(5) Οι δεσμεύσεις Ε3-1 και Ε3-2 αποτελούν εναλλακτικούς τρόπους διάθεσης των υγρών αποβλήτων της
παραγωγικής διαδικασίας και θα πρέπει να επιλέγεται
τουλάχιστον μία από αυτές με βάση πληροφορίες που
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δίνει ο φορέας κατά την υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης.».
4. Η δεύτερη περίπτωση του όρου Ζ8 του πίνακα 1 του
Παραρτήματος Ι αντικαθίσταται ως ακολούθως:
« • Οι ελαιοπυρήνες διατίθενται σε πυρηνελαιουργεία,
ή οδηγούνται για περαιτέρω διαχείριση σε νομίμως λειτουργούντα και κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.».
5. Στον πίνακα 2 του Παραρτήματος Ι, η στήλη «Στερεά απόβλητα» για τον ΣΤΑΚΟΔ 10.3 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«Ζ1, Ζ2, Ζ3, Ζ8, Ζ9, Ζ12»
6. Στον πίνακα 2 του Παραρτήματος Ι, η στήλη «Υγρά
απόβλητα» για τον ΣΤΑΚΟΔ 10.4 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Ε1, Ε2 ή/και Ε3»
7. Στον πίνακα 2 του Παραρτήματος Ι, η στήλη «Στερεά απόβλητα» για τον ΣΤΑΚΟΔ 10.4 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«Ζ1, Ζ2, Ζ3, Ζ8, Ζ12»
8. Μετά το τέλος του Παραρτήματος Ι προστίθεται
Παράρτημα II ως εξής:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Μέρος Α: Εξειδίκευση του όρου Ε3-1
Τα υγρά απόβλητα που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία υφίστανται προεπεξεργασία που
περιλαμβάνει:
• λιποσυλλογή και καθίζηση (να προβλέπεται τουλάχιστον 3ωρη παραμονή) σε στεγανή δεξαμενή και
• εξουδετέρωση (προσθήκη τουλάχιστον 5 κιλών
ασβέστη ανά τόνο ελαιοκάρπου ή 2 % ανά μονάδα όγκου
των υγρών αποβλήτων) στην ανωτέρω στεγανή δεξαμενή ή στην εδαφοδεξαμενή.
Αντί των ανωτέρω δύναται να ακολουθείται άλλη ισοδύναμη προεπεξεργασία.
Ειδικότερα, η εδαφοδεξαμενή θα πρέπει να απέχει
τουλάχιστον 300μ. από το όριο των οικισμών, από παρακείμενες οικίες, από τουριστικές ζώνες, από εθνικές
οδούς ή από άλλες θεσμοθετημένες περιοχές ειδικού
ενδιαφέροντος. Η εδαφοδεξαμενή θα πρέπει να χωροθετείται σε απόσταση τουλάχιστον 100 μ. από επαρχιακούς
δρόμους και από το όριο της παραλίας.
Η εδαφοδεξαμενή θα πρέπει να διαθέτει περίφραξη
ελάχιστου ύψους 1,5 μ., περιμετρική δενδροφύτευση
και ανάχωμα για την αποφυγή υπερχειλίσεων, το οποίο
θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 5 μ. από το όριο του
γειτονικού οικοπέδου.
Η εδαφοδεξαμενή πρέπει να είναι απολύτως στεγανή
και να απέχει απόσταση τουλάχιστον 200 μ. από πηγές
υδροληψίας πόσιμου νερού και απόσταση τουλάχιστον
100 μ. από πηγές υδροληψίας νερού άρδευσης και υδατορέματα.
Η διαστασιολόγηση της εδαφοδεξαμενής θα πρέπει να
γίνεται λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά μέσο όρο η αναλογία ελαιόλαδο/υγρό απόβλητο είναι 1 m3/4 m3. Το βάθος
της εδαφοδεξαμενής δεν πρέπει να ξεπερνά το 1,5 μέτρο
και η στάθμη των υγρών αποβλήτων το 80% του βάθους
αυτής. Οι τιμές αυτές είναι ενδεικτικές και μπορούν να
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προσδιοριστούν ακριβέστερα μετά την κατάθεση επιστημονικά τεκμηριωμένης έκθεσης, όπου θα λαμβάνονται υπόψη η διαθέσιμη τεχνολογία της εγκατάστασης
και οι ιδιαίτερες συνθήκες κάθε περιοχής (βροχοπτώσεις,
κλίσεις εδάφους, κ.α.).
Για την πρόληψη των οσμών θα πρέπει να γίνεται ανάδευση και εφόσον διαπιστωθούν οχλήσεις να γίνεται
οξείδωση (προσθήκη υπεροξειδίου του υδρογόνου 1%
ανά μονάδα όγκου των υγρών αποβλήτων).
Σε κάθε παραγωγική περίοδο θα πρέπει να πραγματοποιούνται αναλύσεις δειγμάτων (τουλάχιστον δύο) από
γειτονικές υδροληψίες, που θα καθορίζονται από την αρμόδια υπηρεσία, η πρώτη στην έναρξη της περιόδου και
η δεύτερη μετά από ένα εξάμηνο. Τα αποτελέσματα ανάλυσης των δειγμάτων θα πρέπει να τηρούνται σε αρχείο,
το οποίο θα είναι διαθέσιμο στις αρμόδιες υπηρεσίες.
Mέρος Β: Εξειδίκευση του όρου Ε3-2
Για την εφαρμογή της μεθόδου αυτής, ο φορέας της
δραστηριότητας υποβάλλει προς γνωστοποίηση στην
Αδειοδοτούσα Αρχή τεχνική έκθεση, σε τρία αντίτυπα,
η οποία συντάσσεται και υπογράφεται από γεωπόνο ή
γεωλόγο Π.Ε. εγγεγραμμένο στο ΓΕΩΤΕΕ ή Τεχνολόγο
Γεωπόνο-απόφοιτο τμημάτων Τ.Ε.Ι. Φυτικής Παραγωγής,
ΟΕ.Κ.Α., Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και Βιολογικής Γεωργίας. Η Αδειοδοτούσα Αρχή κοινοποιεί την
έκθεση στη Διεύθυνση Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και στο Περιφερειακό Τμήμα Γεωργικών
Εφαρμογών και Ανάλυσης Λιπασμάτων της οικείας Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σε περίπτωση που
κάποια από τις ως άνω Υπηρεσίες έχει σοβαρές επιφυλάξεις επί του περιεχομένου της τεχνικής μελέτης, οφείλει να ενημερώσει αμελλητί την Αδειοδοτούσα Αρχή
εντός 30 ημερών. Το περιεχόμενο της τεχνικής έκθεσης
περιγράφεται κατωτέρω στην ενότητα Δ. Τουλάχιστον
επτά (7) ημέρες πριν την έναρξη εφαρμογής της υδρολίπανσης (για κάθε ελαιοκομική περίοδο) ο φορέας της
δραστηριότητας υποβάλλει στην Αδειοδοτούσα Αρχή
γνωστοποίηση, σε δυο αντίτυπα. Η Αδειοδοτούσα Αρχή
κοινοποιεί τη γνωστοποίηση στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Περιφερειακής
Ενότητας. Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει το σχέδιο διάθεσης των αποβλήτων (ποσότητα, περίοδο εφαρμογής,
αγροτεμάχια στα οποία θα γίνει η εφαρμογή, χρήση εξοπλισμού) και τα αποτελέσματα των εδαφικών αναλύσεων
του προηγούμενου έτους.
Ειδικά για την ελαιοκομική περίοδο 2016-2017 ο φορέας δύναται να υποβάλει την τεχνική έκθεση έως 30
Ιουνίου 2017. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούται να
μεριμνήσει για την διεξαγωγή των αναλύσεων της παραγράφου Δ3, πριν την εφαρμογή της υδρολίπανσης,
καθώς και να βεβαιώσει με υπεύθυνη δήλωση την ύπαρξη των απαιτούμενων εγκαταστάσεων αποθήκευσης των
υγρών αποβλήτων.
Α. Ποσότητα και δόσεις Υγρών Αποβλήτων Ελαιουργείων (ΥΑΕ) νια ετήσια εφαρμογή υδρολίπανσης
Ως μέγιστος όγκος εφαρμογής διασποράς/υδρολίπανσης ορίζονται τα 8 m3/στρέμμα/έτος για τους ελαιώνες
και για τις λοιπές δενδροκαλλιέργειες. Η εφαρμογή μπο-
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ρεί να πραγματοποιηθεί τμηματικά κατά τη διάρκεια του
έτους, με τον αριθμό των δόσεων να καθορίζεται και από
τις ιδιαίτερες εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής. Η
υδρολίπανση εφαρμόζεται ομοιόμορφα και όχι κατά τη
διάρκεια βροχόπτωσης ή χιονόπτωσης ή όταν έχει προηγηθεί βροχόπτωση ή χιονόπτωση που έχει καταστήσει
το έδαφος κορεσμένο σε νερό.
Β. Αποθήκευση
Η αποθήκευση των προεπεξεργασμένων υγρών αποβλήτων πραγματοποιείται, είτε σε εδαφοδεξαμενή με
τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο
μέρος Α του παρόντος Παραρτήματος, είτε σε κλειστές
στεγανές δεξαμενές, προκειμένου να εφαρμοστεί η διασπορά υγρών αποβλήτων ελαιουργείων στο έδαφος,
σύμφωνα με τα παρακάτω αναφερόμενα. Στην περίπτωση αποθήκευσης σε κλειστές στεγανές δεξαμενές
ο μέγιστος χρόνος παραμονής τους πριν την εφαρμογή
της υδρολίπανσης θα είναι το μέγιστο 10 ημέρες. Η αποθηκευτική ικανότητα των δεξαμενών υγρών αποβλήτων
του ελαιουργείου σε προεπεξεργασμένα υγρά απόβλητα
πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το διπλάσιο της αδειοδοτημένης ημερήσιας δυναμικότητας παραγωγής ελαιολάδου, όσον αφορά τα ελαιουργεία με μεταποιητική
δυναμικότητα έως 6 τόνους ελαιοκάρπου ανά οκτάωρο
και τουλάχιστον το τετραπλάσιο της αδειοδοτημένης
ημερήσιας δυναμικότητας, όσον αφορά τα υπόλοιπα
ελαιουργεία.
Γ. Κριτήρια καταλληλότητας αγροτεμαχίων
- Εδάφη που τηρούν κατάλληλες αποστάσεις από
περιοχές συλλογής νερού για ανθρώπινη κατανάλωση,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγκεκριμένο οικείο
Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών
- Εδάφη σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 μέτρων από
κατοικημένες περιοχές
- Εδάφη όπου το βάθος του υπόγειου υδροφορέα είναι
μεγαλύτερο των 10 μέτρων
- Εδάφη με βάθος μεγαλύτερο του 0,5 μ.
- Εδάφη που δεν είναι κορεσμένα σε νερό
- Εδάφη με μικρές κλίσεις (<15%) ή διαμορφωμένα σε
αναβαθμίδες, χωρίς επιφανειακές απορροές (υδραυλική
αγωγιμότητα <5 mm/ώρα) και χωρίς επίδραση σε επιφανειακά ύδατα
- Εδάφη που δεν χαρακτηρίζονται αμμώδη ή ελαφριάς
σύστασης
- Εδάφη με pH > 5,6
- Εδάφη που δεν είναι πλούσια σε άλατα (αγωγιμότητα<4 mS/cm)
- Εδάφη που δεν είναι γηγενώς επιβαρυμένα με βαρέα
μέταλλα.
Η τεκμηρίωση τήρησης των παραπάνω κριτηρίων
καταλληλότητας αγροτεμαχίων για την εφαρμογή της
διασποράς ΥΑΕ, γίνεται μέσω της τεχνικής έκθεσης, που
υποβάλλεται από το φορέα της δραστηριότητας.
Δ. Περιεχόμενο τεχνικής έκθεσης
Δ1. Δεδομένα ελαιουργείου
• Αναλυτική περιγραφή των εγκαταστάσεων αποθήκευσης των υγρών αποβλήτων.
• Αναφορά των τεχνικών χαρακτηριστικών και τεκμηρίωση της διαστασιολόγησης του συστήματος προεπεξερ-
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γασίας (λιποσυλλογή, καθίζηση) των υγρών αποβλήτων
του ελαιουργείου.
• Τιμές/συγκεντρώσεις των παρακάτω παραμέτρων
των υγρών αποβλήτων μετά την προεπεξεργασία:
- Αιωρούμενα στερεά
- Λίπη και έλαια
- BOD5
- COD
- Φαινόλες
- pH
- Ηλεκτρική αγωγιμότητα
- Ολικό Ν
- Ρ205
- Κ20
- θειικά, χλωριούχα
- Νάτριο
• Υπολογισμός της ετήσιας ποσότητας βασικής λίπανσης (Ν, Ρ205 και Κ20) που θα παρέχεται ανά στρέμμα με
την υδρολίπανση.
• Περιγραφή του τρόπου εφαρμογής της διασποράς
στο αγροτεμάχιο, τεκμηρίωση ομοιόμορφης εφαρμογής σύμφωνα με τις ορθές γεωργικές πρακτικές για την
άρδευση.
Δ2. Δεδομένα αγροτεμαχίων εφαρμογής υδρολίπανσης
• Αντίγραφο αίτησης ενιαίας ενίσχυσης του ελαιοπαραγωγού.
• Απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη ή τοπογραφικό διάγραμμα ή τοπογραφικό σκαρίφημα σε κατάλληλη κλίμακα, απ' όπου θα προκύπτει η κλίση του αγροτεμαχίου και
θα απεικονίζονται πηγές, ρέματα, γεωτρήσεις, αγροτικοί
δρόμοι, οικισμοί, κ.α. σε απόσταση 500 μ. από την περιοχή ενδιαφέροντος.
• Υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού για την παραχώρηση του αγροτεμαχίου του για εφαρμογή υδρολίπανσης με ΥΑΕ.
Δ3. Δεδομένα καταλληλότητας εδαφών
Η καταλληλότητα εδαφών τεκμηριώνεται σε επίπεδο
χαρτογραφικής ενότητας με βάση τα ακόλουθα:
• Υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά εδάφους που να τεκμηριώνουν τη μη επίδραση σε επιφανειακά και υπόγεια
ύδατα (ενδεικτικά: βάθος εδάφους, υδατικό ισοζύγιο,
ενεργό πορώδες, ταχύτητα διήθησης, κατακόρυφη κατανομή υπόγειου νερού, χαρακτηριστική καμπύλη υγρασίας εδάφους, υδραυλική αγωγιμότητα).
• Αποτελέσματα εργαστηριακών αναλύσεων των παρακάτω εδαφικών παραμέτρων:
- Μηχανική σύσταση του δείγματος εδάφους
- Ηλεκτρική αγωγιμότητα
- Οργανική ουσία
- Ολικό άζωτο
- Ολικές φαινόλες
- Διαθέσιμος φώσφορος
- Ανταλλάξιμο κάλιο
- pH
Για τη διεξαγωγή των ανωτέρω εδαφολογικών αναλύσεων λαμβάνεται ένα σύνθετο δείγμα εδάφους ανά
25 στρέμματα της ίδιας χαρτογραφικής ενότητας, όπως
περιγράφεται στην ενότητα Ε.
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Οι πληροφορίες της παραγράφου Δ3 δύνανται να χρησιμοποιηθούν από περισσότερα του ενός ελαιουργεία
που διαθέτουν τα ΥΑΕ τους στη συγκεκριμένη χαρτογραφική ενότητα.
Δ4. Αξιολόγηση - Συμπεράσματα
Επεξεργασία, ανάλυση και αξιολόγηση των παραπάνω
δεδομένων και αποτελεσμάτων, προκειμένου να τεκμηριωθεί η δυνατότητα εφαρμογής της υδρολίπανσης.
Σε περίπτωση προσθήκης εδαφών χωρίς μεταβολή
των δεδομένων του ελαιουργείου υποβάλλεται συμπληρωματική τεχνική έκθεση ως προς τα ως άνω Δ2, Δ3 και
Δ4 δεδομένα και συμπεράσματα.
Ε. Δειγματοληψία - ανάλυση εδαφικών δειγμάτων
Η δειγματοληψία θα πραγματοποιείται από διαπιστευμένα εργαστήρια ή κρατικά εργαστήρια ή εργαστήρια
πανεπιστημιακών ή ερευνητικών ιδρυμάτων ή εποπτευόμενων από το κράτος φορέων, ή από το συντάκτη της
τεχνικής έκθεσης.
Η ανάλυση των εδαφικών δειγμάτων θα πραγματοποιείται από διαπιστευμένα εργαστήρια ή κρατικά εργαστήρια ή εργαστήρια πανεπιστημιακών ή ερευνητικών
ιδρυμάτων ή εποπτευόμενων από το κράτος φορέων.
Η δειγματοληψία γίνεται ως εξής: Συλλέγεται ένα σύνθετο δείγμα εδάφους, που θα προέρχεται από 5-10 διαφορετικές θέσεις ακολουθώντας σχετικά πρωτόκολλα
δειγματοληψίας για κάθε 25 στρέμματα της ίδιας χαρτογραφικής ενότητας. Το δείγμα εδάφους (περίπου 2 kg)
συλλέγεται με γεωγραφικό εντοπισμό των θέσεων του
(GPS), από βάθος 30-60 cm.
Δειγματοληψία πραγματοποιείται:
Μια φορά για τις ανάγκες εκπόνησης της τεχνικής έκθεσης.
Μία φορά ετησίως, περίπου ένα μήνα μετά την διασπορά των αποβλήτων για τις ανάγκες παρακολούθησης
και από το ίδιο σημείο από το οποίο ελήφθη το αρχικό
δείγμα της τεχνικής έκθεσης.
ΣΤ. Παρακολούθηση
Για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής της διασποράς, στα εδαφικά δείγματα που συλλέγονται σε ετήσια βάση μετρώνται εργαστηριακά και
υπολογίζονται οι παρακάτω παράμετροι:
- Ηλεκτρική αγωγιμότητα
- Οργανική ουσία
- Ολικό άζωτο
- Ολικές φαινόλες
- Διαθέσιμος φώσφορος
- Ανταλλάξιμο κάλιο
- pH
Σε περίπτωση που για κάποιες παραμέτρους δεν παρατηρούνται μεταβολές μεγαλύτερες του 5% από έτος σε
έτος, είναι δυνατόν οι αναλύσεις να πραγματοποιούνται
ανά δύο έτη και σε περίπτωση που μετά από πενταετία
μια παράμετρος δεν έχει μεταβληθεί περισσότερο από
5%, ανά τρία έτη.
Σε περίπτωση διαπίστωσης δυσμενών επιπτώσεων
στο έδαφος ή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα η Αδειοδοτούσα Αρχή δύναται να αναστέλλει ή να τροποποιεί
την εφαρμογή της υδρολίπανσης σε επίπεδο χαρτογραφικής ενότητας».
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Άρθρο 2
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αρ. Φ.15/
4187/266/2012 (Β΄ 1275) κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ),
κατά κλάδο δραστηριότητας στην Άδεια ΕγκατάστασηςΛειτουργίας, για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής του Ν. 3982/2011 και κατατάσσονται
στην Β κατηγορία του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011».
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2016
Οι Αναπληρωτές Υπουργοί
Οικονομίας και
Ανάπτυξης

Περιβάλλοντος
και Ενέργειας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
Ι

Αριθμ. 1304
(2)
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας μονίμου
προσωπικού του Αρεταιείου Νοσοκομείου έτους
2017.
Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
(20η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 24ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016)
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. το Π.δ. 423/1991 (ΦΕΚ 154 Α΄/11-10-1991) «Οργανισμός των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων Αιγινητείου
και Αρεταιείου».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015
(ΦΕΚ 176 τ. Α΄) σύμφωνα με τις οποίες «... Για το προσωπικό των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. η απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας εκδίδεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο ή το όργανο διοίκησης ή το εξουσιοδοτημένο
από αυτό όργανο ... Στις αποφάσεις αυτές καθορίζεται
ο αριθμός των υπαλλήλων, το χρονικό διάστημα και οι
ώρες υπερωριακής απασχόλησης τους μέσα στα όρια
των πιστώσεων του Προϋπολογισμού τους μη επιτρεπομένης της επιβάρυνσης του προϋπολογισμού των
Δημοσίων Επενδύσεων. Οι ανωτέρω αποφάσεις δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύουν
από τη δημοσίευση τους ...».
3. Τις υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ/79/13364 (ΦΕΚ 2765/Β΄/
18-12-2015) και ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ/89/39517 (ΦΕΚ 2898/Β΄/
30-12-2015) αποφάσεις Κατανομής Προσωπικού στο
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
4. Την υπ’αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ. ΕΓΚΡ./177/21511/27-10-2016
απόφαση της επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την πλήρωση δώδεκα (12)
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κενών οργανικών θέσεων μονίμου νοσηλευτικού προσωπικού στο Αρεταίειο Νοσοκομείο.
5. Ότι είναι απολύτως απαραίτητη η υπερωριακή απασχόληση προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας για το Νοσηλευτικό, για το ειδικό
τεχνικό προσωπικό, καθώς και για προσωπικό παροχής
υπηρεσιών εστίασης - καθαριότητας και λοιπό (θυρωροί/τηλεφωνητές) που καλύπτει κυλιόμενη υποχρεωτική
24ωρη καθημερινή βάρδια.
6. Ότι είναι αναγκαία η νυκτερινή υπηρεσία και εργασία κατά τις Κυριακές και Αργίες, δεδομένου ότι το
νοσοκομείο λειτουργεί επί 24ωρου βάσεως και εφημερεύει κάθε (4) ημέρες για τα Χειρουργικά και Μαιευτικά Γυναικολογικά περιστατικά, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
Υ4δ/Γ. Π. οικ. 53080/23-05-2005 απόφαση του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 740Β΄/1-6-2005).
7. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Υ4β/
οικ. 10656/02-09-1997 απόφαση του Υπουργού Υγείας
Πρόνοιας, κατά τις γενικές εφημερίες του νοσοκομείου, το τμήμα του αξονικού τομογράφου καλύπτει τα
επείγοντα περιστατικά των νοσοκομείων που ανήκουν
στην ίδια ομάδα εφημερίας και δεν διαθέτουν αξονικό
τομογράφο.
8. Τις υφιστάμενες πάγιες υπηρεσιακές ανάγκες, οι
οποίες έχουν διαμορφωθεί λόγω μετατάξεων και αφυπηρετήσεων προσωπικού.
9. Το γεγονός ότι ο αριθμός της μηνιαίας απασχόλησης
ανά υπάλληλο δεν είναι σταθερός και κυμαίνεται, βάσει
των υφιστάμενων υπηρεσιακών και εκτάκτων αναγκών,
από τον ελάχιστο αριθμό μηδέν (0) έως τον ανώτερο
είκοσι (20).
10. Ότι έχει προβλεφθεί η σχετική πίστωση στο σχέδιο προϋπολογισμού του νοσοκομείου για το έτος 2017
ποσού 380.000,00 €.
11. Ότι θα βαρύνει κατά 225.000,00 € τον κωδικό 0261
και κατά 155.000,00 € τον κωδικό 0263, αποφασίζει:
Την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης του μονίμου προσωπικού του νοσοκομείου για το έτος 2017
ως ακολούθως:
Α. Για υπερωριακή εργασία πέραν του υποχρεωτικού
ωραρίου και μέχρι 20 ώρες μηνιαίως για διακόσιους πενήντα εννέα (259) μονίμους υπαλλήλους ως εξής:
α) για είκοσι (20) υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ
β) για εκατόν πέντε (105) υπαλλήλους κατηγορίας TE
γ) για εκατόν τρεις (103) υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ και
δ) για τριάντα ένα (31) υπαλλήλους κατηγορίας ΥΕ.
Β. Για υπερωριακή εργασία με αμοιβή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυκτερινές ώρες,
προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας
εργασίας ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Νοσηλευτικό
Προσωπικό
Θυρωροί

ΩΡΕΣ
ΩΡΕΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΓΙΩΝ/ ΝΥΚΤΕΡ./
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΜΗΝΑ
ΜΗΝΑ
132

2037

2912

04

130

208

Τεχνικοί

17

174

208

Μάγειροι

03

87

-
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Τραπεζοκόμοι

06

260

-

Καθαριστές-Εργάτες

06

86

208

Τηλεφωνητές

02

87

-

Χειριστές (Αξονικού)

05

217

-

Φυσικοθεραπευτές

02

44

-

ΣΥΝΟΛΟ

174

3122

3536

Γ. Για υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες (ημερήσια ή νυκτερινή) και κατά τις νυκτερινές
ώρες, καθ' υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας
εργασίας και μέχρι εκατόν ενενήντα δύο (192) ώρες για
το έτος 2017 ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Νοσηλευτικό Προσωπικό

10

Θυρωροί

02

Τεχνικοί

01

Χειριστές (Αξονικού Τομογρ.)

05

ΣΥΝΟΛΟ

18

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2016
Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ
Ι

Αριθμ. 1305
(3)
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής
και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του
Αρεταιείου Νοσοκομείου έτους 2017.
Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
(20η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 24ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016)
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Το Π.δ. 423/1991 (ΦΕΚ 154 Α΄/11-10-1991) «Οργανισμός των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων Αιγινητείου
και Αρεταιείου».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ
176 τ. Α΄) σύμφωνα με τις οποίες «... Για το προσωπικό
των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. η απόφαση καθιέρωσης
υπερωριακής εργασίας εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή το όργανο διοίκησης ή το εξουσιοδοτημένο
από αυτό όργανο ... Στις αποφάσεις αυτές καθορίζεται
ο αριθμός των υπαλλήλων, το χρονικό διάστημα και οι
ώρες υπερωριακής απασχόλησης τους μέσα στα όρια
των πιστώσεων του Προϋπολογισμού τους μη επιτρεπομένης της επιβάρυνσης του προϋπολογισμού των
Δημοσίων Επενδύσεων Οι ανωτέρω αποφάσεις δημο-
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σιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύουν
από τη δημοσίευση τους ...».
3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./152/21510/16-9-2016
απόφαση έγκρισης της επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006
(280/τ. Α΄/28-12-2006) για πρόσληψη είκοσι έξι (23) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα οκτώ
(8) μηνών.
4. Ότι είναι απολύτως απαραίτητη η υπερωριακή απασχόληση για το νοσηλευτικό προσωπικό, για το ειδικό
τεχνικό προσωπικό, καθώς και για το προσωπικό παροχής υπηρεσιών εστίασης-καθαριότητας που καλύπτει
κυλιόμενη 24ωρη υποχρεωτική καθημερινή βάρδια.
5. Ότι είναι αναγκαία η νυκτερινή υπηρεσία και εργασία κατά τις Κυριακές και Αργίες, δεδομένου ότι το
Νοσοκομείο λειτουργεί επί 24ωρου βάσεως και εφημερεύει κάθε (4) ημέρες για τα χειρουργικά και μαιευτικά και γυναικολογικά περιστατικά, σύμφωνα με την
υπ’ αριθμ. Υ4δ/Γ. Π. οι κ. 53080/23-05-2005 απόφαση
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(ΦΕΚ 740Β΄/1-6-2005).
6. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Υ4β/
οικ. 10656/02-09-1997 απόφαση του Υπουργού Υγείας
Πρόνοιας, κατά τις γενικές εφημερίες του νοσοκομείου, το τμήμα του αξονικού τομογράφου καλύπτει τα
επείγοντα περιστατικά των νοσοκομείων που ανήκουν
στην ίδια ομάδα εφημερίας και δεν διαθέτουν αξονικό
τομογράφο.
7. Τις υφιστάμενες πάγιες και επείγουσες υπηρεσιακές
ανάγκες, οι οποίες έχουν διαμορφωθεί λόγω μετατάξεων
και αφυπηρετήσεων προσωπικού.
8. Το γεγονός ότι ο αριθμός της μηνιαίας απασχόλησης
ανά υπάλληλο δεν είναι σταθερός και κυμαίνεται, βάσει
των υπηρεσιακών και εκτάκτων αναγκών, από τον ελάχιστο αριθμό (0) έως τον ανώτερο είκοσι (20).
9. Ότι έχει προβλεφθεί η σχετική πίστωση στο σχέδιο
προϋπολογισμού του νοσοκομείου έτους 2017 ποσού
31.000,00 € και θα βαρύνει τους κωδικούς 0261 κατά
20.000,00 € και 0263 κατά 11.000,00 € αντιστοίχως, αποφασίζει:
Την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού του νοσοκομείου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για το έτος 2017 ως ακολούθως:
Α. Για υπερωριακή εργασία πέραν του υποχρεωτικού
ωραρίου και μέχρι 20 ώρες μηνιαίως για σαράντα (40)
υπαλλήλους αορίστου και ορισμένου χρόνου διαφόρων
ειδικοτήτων ως εξής:
α) για τρεις (03) υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ (ορισμένου χρόνου)
β) για δεκαέξι (16) υπαλλήλους κατηγορίας TE (1 αορίστου και 15 ορισμένου χρόνου)
γ) για δεκαεπτά (17) υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ (16
αορίστου και 1 ορισμένου χρόνου)
δ) για τέσσερις (04) υπαλλήλους κατηγορίας ΥΕ (ορισμένου χρόνου)
Β. Για εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες όπως και κατά τη νύκτα σε προσωπικό ορισμένου
χρόνου προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας ως εξής:
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Προσωπικό Ιδιωτικού
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΩΡΕΣ ΑΡΓΙΩΝ/
ΜΗΝΑ

ΩΡΕΣ
ΝΥΚΤΕΡ./ ΜΗΝΑ

Νοσηλευτικό

18

400

528

Τεχνικό

1

40

88

ΣΥΝΟΛΟ

19

440

616

Γ. Για υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες (ημερήσια ή νυκτερινή) και κατά τις νυκτερινές
ώρες, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας και μέχρι εκατόν ενενήντα δύο (192) ώρες για το
έτος 2017 ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Νοσηλευτικό Προσωπικό

8

Τεχνικό

1

ΣΥΝΟΛΟ

9

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2016
Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ

39100

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 3924/07.12.2016

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
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 υποβάλλεται 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 διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα 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 συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις 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.

Eõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
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

*02039240712160008*

