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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 2/25029/0025 (1)
 Έκδοση σειρών µε τα οκτώ ελληνικά κέρµατα ευρώ κο−

πής 2016 σε συσκευασία τρίπτυχου BLISTER µε θέµα 
«ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ − ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

Έχοντας υπ’ όψη:
1) Το Ν.∆. 488/1974 «Περί κυρώσεως της µεταξύ του 

Ελληνικού ∆ηµοσίου και της Τραπέζης της Ελλάδος 
υπογραφείσης την 21η Ιουνίου 1973 Συµβάσεως δι’ ης 
ρυθµίζονται τα της κοπής µεταλλικών κερµάτων του 
∆ηµοσίου και άλλων τινών διατάξεων» (Α΄ 203).

2) Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 5 του Ν. 1266/1982 
«Όργανα ασκήσεως της νοµισµατικής, πιστωτικής και 
συναλλαγµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 81).

3) Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 1473/1984 «Με−
ταρρυθµίσεις στην άµεση και έµµεση φορολογία και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 127) όπως συµπληρώθηκαν µε την 
παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 2948/2001 «Κυκλοφορία τρα−
πεζογραµµατίων και κερµάτων ευρώ και φορολογικές 
ρυθµίσεις για την εισαγωγή του ευρώ» (Α΄ 242).

4) Το Π.δ. 111/2014 όπως ισχύει (Α΄ 178).
5) Το Π.δ. 73/2015 «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυ−

βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Α΄ 116).

6) Την αριθ. Υ29/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονοµικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’ 2168).

7) Την από 4 ∆εκεµβρίου 2015 (ΕΚΤ/2015/42) απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σχετικά µε την 
έγκριση της ποσότητας των κερµάτων που πρόκειται 
να εκδοθούν το 2016 (ΕΕ L.328/121 από 12.12.2015).

8) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισµού ύψους 104.000,00€ περίπου η οποία 
θα αντιµετωπιστεί από τις εγγεγραµµένες πιστώσεις 
οικονοµικού έτους 2016, ειδικού φορέα 23−200 στον ΚΑΕ 
3326 σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 45 του 
Ν. 1473/1984 και του Ν.∆. 488/1974.

9) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης επέρχεται αύξηση των εσόδων του ∆ηµοσίου 
ποσού 195.000,00€ περίπου (πλέον φορολογικού εσόδου 
προερχοµένου από Φ.Π.Α.), αποφασίζουμε:

Εγκρίνουµε την έκδοση σειρών ελληνικών κερµάτων 
ευρώ κοπής 2016 σε συσκευασία τρίπτυχου blister µε 
θέµα «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ − ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ».

Μέγιστο όριο της έκδοσης ορίζουµε την ποσότητα 
των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) σειρών, οι οποίες θα 
διατίθενται από το Κεντρικό Κατάστηµα και τα Υποκα−
ταστήµατα της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα 17 Μαρτίου 2016

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ο ∆ιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
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Αριθμ. ΥΠΑ/Δ3/Α/5634/2128 (2)
Χορήγηση Άδειας ίδρυσης και Λειτουργίας πεδίου προ−

σγείωσης Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχα−
νών στο Δημοτικό Διαμέρισμα Νέου Σουλίου του Δή−
μου Εμμ. Παππά νομού Σερρών, με φορέα διαχείρισης 
την Αερολέσχη Σερρών με την ονομασία Πεδίο Προ−
σγείωσης Σερρών «Εμμανουήλ Παππάς».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 211/1947, άρθρο 28 (ΦΕΚ 35/Α΄/28−02−1947) 

περί «Κύρωσης της Σύμβασης του Σικάγο».
β) Του Ν.Δ 714/1970, άρθρο 11, εδάφιο στ’ (ΦΕΚ 238/

Α΄/07−11−1970) «Περί ιδρύσεως Διεύθυνσης Εναέριων 
Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και ορ−
γανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και 
ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με 
τον Ν. 1340/1983, άρθρο 2 (ΦΕΚ 35/Α΄/18−03−1983).

γ) Του Ν.  1815/1988, άρθρο 9, παρ. 2 (ΦΕΚ 250/Α΄/ 
11.11.1988) περί «Κύρωσης του Κώδικα Αεροπορικού 
Δικαίου», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρ. 23 
παρ. 2 του Ν. 3333/2005 (ΦΕΚ 91/Α΄/2005).

δ) Του Π.δ. 56/1989, άρθρο 7 (ΦΕΚ 28/Α΄/01−02−1989) 
«Οργανισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του 
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών», όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.

ε) Του Ν. 3913/2011 (ΦΕΚ 18/Α΄) περί «Αναδιοργανώσεως 
της ΥΠΑ και άλλες διατάξεις».

στ) Του Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α΄/18−04−2013) περί «Δια−
μόρφωσης Φιλικού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και 
Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

ζ) Του Π.δ. 158/2002 (ΦΕΚ 137/Α΄/2002) περί «Ίδρυσης, 
κατασκευής, εξοπλισμού, οργάνωσης, διοίκησης, λει−
τουργίας και εκμετάλλευσης πολιτικών αερολιμένων 
από φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δι−
καίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και 
ιδίως το άρθρο 12, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το 
Π.δ. 348/2003 (ΦΕΚ 315/Α΄/2003).

η) Του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο−
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων,...» (ΦΕΚ 114/Α΄/22−09−2015).

θ) Του Π.δ. 72/2015 «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 115/
Α΄/23−09−2015).

ι) Του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 116/Α΄/23−09−2015).

ια) Το ΦΕΚ 441/ΥΟΔΔ/22−06−2015 περί «Αποδοχής πα−
ραίτησης του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αερο−
πορίας (Υ.Π.Α) του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, 
Ναυτιλίας και Τουρισμού και διορισμός νέου. (παρ. 2.22).

ιβ) Της με αριθ. 2105 (ΦΕΚ 2230/Β/14−08−2014) απόφαση 
του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων περί 
«Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογρα−
φής «Με εντολή Υπουργού» στους Διοικητή, Υποδιοικη−
τές, Γενικούς Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους 
Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ.

ιγ) Το ΦΕΚ 441/ΥΟΔΔ/22−06−2015 περί «Αποδοχής πα−
ραίτησης του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αερο−
πορίας (Υ.Π.Α) του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, 
Ναυτιλίας και Τουρισμού και διορισμός νέου.

2. Το Παράρτημα 2, έκδοση 10η, τροποποίηση 39η 
της Σύμβασης του Σικάγο όπως ενσωματώθηκε στην 
Ελληνική Έννομη Τάξη με την υπ’ αρ. ΥΠΑ/Δ2/1614/514/ 
14−01−2008 (ΦΕΚ 87/Β΄/2008) απόφαση Διοικητή ΥΠΑ 
«Υιοθέ τηση του Παραρτήματος (Annex) 2, το οποίο έχει 
εκδοθεί βάσει της Σύμβασης του Σικάγου».

3. Το Παράρτημα 14 της Σύμβασης του Σικάγο, όπως 
αυτό ενσωματώθηκε στην Ελληνική Έννομη Τάξη με 
την υπ’ αριθμ. ΥΠΑ/Δ2/33387/10002/30−8−2007 (ΦΕΚ 1816/
Β΄/2007) απόφαση Διοικητού ΥΠΑ «Υιοθέτηση του Πα−
ραρτήματος (Annex) 14, Τόμος Ι, έκδοση 4η, τροποποίηση 
7 του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας περί 
«αεροδρομίων−Σχεδιασμού και λειτουργιών αεροδρο−
μίου» το οποίο έχει εκδοθεί βάσει της Σύμβασης του 
Σικάγου».

4. Την υπ’αριθ. Δ3/Γ/35526/8161/1−9−2008 (ΦΕΚ Β΄/810/ 
9−9−2008) απόφαση Διοικητού ΥΠΑ «Έγκριση Κανονισμού 
Πυρασφάλειας για αεροδρόμια−ελικοδρόμια και πεδία 
προσγειώσεων αεροσκαφών» όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει.

5. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΑ/Δ2/26314/8802/27−7−2010 (ΦΕΚ 
Β΄/1360/2−9−2010) απόφαση Διοικητή περί έγκρισης Κα−
νονισμού Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών.

6. Την υπ’ αρ. πρ. 30/3−10−2011 αρχική αίτηση της Αε−
ρολέσχης Σερρών.

7. Την υπ’ αρ. πρ. 45/5−12−2013 αίτηση της Αερολέσχης 
Σερρών.

8. Την υπ’ αριθ. 7970/14−10−2009 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί 
παραχώρησης έκτασης στην Αερολέσχη Σερρών για 
κατασευή Πεδίου ΥΠΑΜ.

9. Την υπ’ αριθ. 3320/10−08−2009 (ΦΕΚ Δ΄/411/29.09.2009) 
απόφαση του Νομάρχη Σερρών περί καθορισμού χρή−
σης γης της παραχωρούμενης έκτασης στην Αερολέσχη 
Σερρών για κατασκευή Πεδίου ΥΠΑΜ.

10. Την υπ’ αριθ. 183438/03−06−2013 Έγκριση Περιβαλ−
λοντικών Όρων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

11. Το με αρ. FAX No 332/ΑΔ/19.10.2011 έγγραφο του ΓΕΑ.
12. Την υπ’ αριθμ. ΚΑΘΜ/ΑΡ/7427/19−11−2013 έκθεση αυ−

τοψίας υπαλλήλων της ΥΠΑ.
13. Το υπ’ αριθ. Δ16/Β/269/24−2−2016 έγγραφο της Διεύ−

θυνσης Διαχείρισης Υπηρεσιών Ε.Κ. της Γενικής Διεύ−
θυνσης Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας της ΥΠΑ.

14. Το υπ’ αριθμ. Δ3/Α΄/1651/01−03−2016 Ενημερωτικό−
Εισηγητικό Σημείωμα.

15. Το γεγονός ότι από την δημοσίευση της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Χορηγούμε Άδεια Ίδρυσης−Λειτουργίας Πεδίου Προ−
σγείωσης Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών, 
κατά την έννοια του άρθρου 5 και 11 του Π.δ. 158/2002 
(Αεροδρόμιο Κατηγορίας Β), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, στο πεδίο προσγείωσης που βρίσκεται στο Δη−
μοτικό Διαμέρισμα Νέου Σουλίου του Δήμου Εμμ. Παππά 
νομού Σερρών, με την ονομασία Πεδίο Προσγείωσης 
Σερρών «Εμμανουήλ Παππάς» και φορέα λειτουργίας 
την Αερολέσχη Σερρών.

2. Η χορηγούμενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 
ισχύει μέχρι λήξεως της διάρκειας του υποβληθέντος 
παραχωρητηρίου του χώρου κατασκευής του εν λόγω 
πεδίου προσγείωσης ή τυχόν ανανέωσης αυτού.

3. Στοιχεία και φυσικά χαρακτηριστικά του πεδίου 
προσγείωσης:
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3−1. Σημείο Αναφοράς Πεδίου Προσγείωσης (Airfield 
Reference Point), στο μέσον του διαδρόμου με συντε−
ταγμένες 41°04΄59˝Β και 23°35΄23˝Α.

3−2. Προσανατολισμός διαδρόμου 10/28.
3−3. Επιφάνεια διαδρόμου χωμάτινη.
3−4. Υψόμετρο διαδρόμου 37,10 μέτρα από Μ.Σ.Θ. (122 

πόδια).
3−5. Ο διάδρομος είναι μη ενόργανος.
3−6. Διαστάσεις διαδρόμου: μήκος 170 μέτρα, πλάτος 

20 μέτρα.
3−7. Διαστάσεις ζώνης ασφαλείας (strip) 230X60 μέτρα.
3−8. Ζώνη ασφαλείας μήκους 30 μέτρων και στα δύο 

κατώφλια του διαδρόμου.
3−9. Τα κατώφλια του Δ/δ 10 και του Δ/δ 28 ταυτίζο−

νται με τα ανωτέρω άκρα του διαδρόμου.
3−10. Επιχειρησιακά δεδομένα διαδρόμου:

TORA TODA ASDA LDA

RWY 10 170m 170m 170m 170m

RWY28 170m 170m 170m 170m

3−11. Υπάρχει σήμανση άξονα διαδρόμου και κατωφλίων.
3−12. Υπάρχει ένα (1) ανεμούριο στο βόρειο όριο του 

πεδίου ελιγμών.
4. Υπάρχει ο απαιτούμενος διασωστικός εξοπλισμός, 

που είναι σύμφωνος με τον Κανονισμό Πυρασφάλειας 
για αεροδρόμια−ελικοδρόμια και πεδία προσγειώσεων 
αεροσκαφών, Κατηγορίας Πυρασφάλειας 1.

5. Ο πυροσβεστικός εξοπλισμός του πεδίου προσγεί−
ωσης αντιστοιχεί σε κατηγορία πυρασφάλειας 1, για 
την οποία απαιτούνται, σύμφωνα με τον ισχύοντα «Κα−
νονισμό Πυρασφάλειας για αεροδρόμια − ελικοδρόμια 
και πεδία προσγείωσης αεροσκαφών», κατ’ ελάχιστον 
τα ακόλουθα:

5.1 Ρυμουλκούμενη πυροσβεστική μονάδα, με την 
οποία μεταφέρεται ο πυροσβεστικός και διασωστικός 
εξοπλισμός.

5.2 Σύστημα παραγωγής υγραφρού με δοχείο αφρού 
χωρητικότητας 14 λίτρων, δεξαμενή νερού χωρητικότη−
τας 230 λίτρων και ρυθμό εκροής διαλύματος υγραφρού 
230 λίτρων ανά λεπτό.

5.3 Πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης 45 κιλών με ρυθμό 
εκροής 2,25 κιλά ανά δευτερόλεπτο και διοξειδίου του 
άνθρακα 18 κιλών.

5.4 Όλοι οι πυροσβεστήρες και το διασωστικό υλικό, 
πρέπει να παραμένουν σε άριστη κατάσταση, να επιθε−
ωρούνται σε τακτική βάση και να βρίσκονται σε ετοι−
μότητα για άμεση χρήση, οποτεδήποτε πραγματοποι−
ούνται πτήσεις αεροσκαφών στο πεδίο προσγείωσης.

6. Η χρησιμοποίηση του πεδίου προσγείωσης θα 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τους παρακάτω όρους 
και προϋποθέσεις:

6.1 Το πεδίο προσγείωσης θα χρησιμοποιείται για την 
εξυπηρέτηση πτήσεων Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητι−
κών Μηχανών (ΥΠΑΜ) του φορέα λειτουργίας και των 
προσώπων που έχουν εξασφαλίσει την έγκριση του 
χωρίς αμοιβή. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η τήρηση, 
με ευθύνη του φορέα λειτουργίας του πεδίου προσγεί−
ωσης, των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας για 
την ασφαλή λειτουργία του.

6.2 Οι πτήσεις προς και από το πεδίο προσγείωσης 
θα εκτελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες Νόμους 
και Διατάξεις, Διατάγματα, Κανονιστικές Αποφάσεις και 

Κανονισμούς, σε συνάρτηση με την ευθύνη του χειρι−
στή του αεροσκάφους, των επιδόσεων και περιορισμών 
του αεροσκάφους, ως προς τον τύπο και το βάρος 
προσγείωσης−απογείωσης, λαμβανομένων υπόψη των 
επικρατούντων καιρικών συνθηκών στην περιοχή.

6.3 Ειδικότερα για το εν λόγω πεδίο προσγείωσης 
υφίστανται οι παρακάτω περιορισμοί και προϋποθέσεις 
λειτουργίας:

6.3.1 Θα εκτελούνται μόνο VFR πτήσεις.
6.3.2 Οι απογειώσεις και προσγειώσεις από και προς 

το πεδίο προσγείωσης θα εκτελούνται σύμφωνα με 
τους ισχύοντες κανόνες του Κανονισμού ΥΠΑΜ (ΦΕΚ 
Β΄/1360/02−09−2010) και τους κανόνες εναέριας κυκλο−
φορίας όπως περιγράφονται στο AIP GREECE και επι−
πλέον σύμφωνα με τους αντίστοιχους κανόνες των VFR 
πτήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες καιρικές 
συνθήκες της περιοχής. Είναι υποχρεωτική η κατάθεση 
σχεδίου πτήσης από τα αεροσκάφη που θα χρησιμο−
ποιούν το πεδίο προσγείωσης στο Γραφείο Αναφορών 
(Aerodome Reporting Office) του Κρατικού Αερολιμέ−
να Μακεδονίας, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο AIP 
GREECE. Είναι απαραίτητη η εκ των προτέρων τηλε−
φωνική επικοινωνία με την Υπηρεσία Ελέγχου Εναέριας 
Κυκλοφορίας του Κρατικού Αερολιμένα Μακεδονίας για 
την επιβεβαίωση λήψης του σχεδίου πτήσεως.

6.3.3 Τα αεροσκάφη θα πρέπει να ακολουθούν τα δια−
λαμβανόμενα στο ΑΙΡ−Greece ENR 1.2.7 Communication 
requirements for VFR Flights και ENR 1.2.8 Transponder 
operation for VFR Flights.

6.3.4 Οι δραστηριότητες του πεδίου προσγείωσης δεν 
θα επηρεάζουν το επιχειρησιακό και εκπαιδευτικό έργο 
της Πολεμικής Αεροπορίας.

6.3.5 Προ των πτήσεων επιβάλλεται η ενημέρωση για 
NOTAMs και μετεωρολογικά δεδομένα, με μέριμνα του 
φορέα λειτουργίας.

6.3.6 Σε περίπτωση διεξαγωγής αεραθλητικής δρα−
στηριότητας με αυξημένη χρήση του πεδίου, εκτός των 
παραπάνω θα πρέπει η έναρξη λειτουργίας του πεδίου 
να γίνεται μόνο κατόπιν εγκρίσεως από την Υπηρεσία 
Προσέγγισης του Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονί−
κης «Μακεδονία». Επίσης θα πρέπει να αναφέρονται 
ο αριθμός ΥΠΑΜ, τα ύψη και η διάρκεια πτήσης τους 
και να υπάρχει συνεχής τηλεφωνική επικοινωνία του 
υπεύθυνου λειτουργίας του πεδίου με την Υπηρεσία 
Προσέγγισης του Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης 
«Μακεδονία» καθ’ όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας 
των ΥΠΑΜ. Προϋπόθεση είναι η έκδοση ΝΟΤΑΜ με την 
περιγραφή της δραστηριότητας, την έναρξη και το πέ−
ρας αυτής.

6.3.7 Ο φορέας λειτουργίας είναι υπεύθυνος για την 
συνεχή επιτήρηση −έλεγχο προς αποφυγή χρησιμοποίη−
σης του εν λόγω πεδίου προσγείωσης για απογειώσεις − 
προσγειώσεις ανεξέλεγκτων πτήσεων.

Όλα τα παραπάνω θα αναφέρονται μεταξύ άλλων στο 
Πλαίσιο Συνεργασίας που θα εκπονηθεί με ευθύνη του 
υπεύθυνου λειτουργίας του πεδίου σε συνεργασία με 
την Υπηρεσία ΕΕΚ του ΚΑΘΜ για τον καθορισμό των 
όρων λειτουργίας του πεδίου.

7. Παράβαση των όρων και περιορισμών των, από τις 
οικείες διατάξεις, καθοριζομένων θεμάτων Αερολιμενι−
κού, Τελωνειακού και Δασμολογικού ελέγχου, Δημόσιας 
Ασφάλειας, Εθνικής Άμυνας και Εναέριας Κυκλοφορίας, 
καθώς και κάθε μη σύννομη χρησιμοποίηση του πεδίου 
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προσγείωσης, βαρύνει απευθείας τον φορέα λειτουργίας 
του πεδίου προσγείωσης, ή τον χειριστή της ΥΠΑΜ κατά 
περίπτωση.

8. Ειδικά μνημονεύεται ότι πτήσεις από και προς το 
εξωτερικό πραγματοποιούνται μέσω Διεθνούς Αερο−
λιμένα ή Αερολιμένα χαρακτηρισμένου ως Νομοθετη−
μένου σημείου εισόδου−εξόδου για τη διενέργεια των, 
κατά νόμο, απαιτουμένων ελέγχων.

9. Επισημαίνεται ότι δημιουργία τυχόν εμποδίων 
στις επιφάνειες περιορισμού εμποδίων και εφόσον δεν 
υπάρχει δυνατότητα αλλαγής των επιφανειών αυτών, 
θα επιφέρει τη μείωση της επιχειρησιακής ικανότητας 
του πεδίου προσγείωσης, ή ακόμη και την άρση λει−
τουργίας του.

10. Η διενέργεια τακτικών και έκτακτων επιθεωρήσε−
ων του πεδίου προσγείωσης ανήκει στην αρμοδιότητα 
της ΥΠΑ.

11. Οι πάσης φύσεως δαπάνες συντήρησης και λει−
τουργίας του πεδίου προσγείωσης βαρύνουν τον φορέα 
λειτουργίας.

12. Θέματα αναγόμενα στην εν γένει ασφάλεια των 
πτήσεων, στον περαιτέρω εξοπλισμό του πεδίου προ−
σγείωσης, στις εγκαταστάσεις του κ.λπ. ρυθμίζονται 
με απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και 
Δικτύων, μετά από σχετική εισήγηση της ΥΠΑ. Τροπο−
ποίηση στα φυσικά χαρακτηριστικά και στον πάσης 
φύσεως εξοπλισμό θα πραγματοποιείται μόνο μετά από 
σύμφωνη γνώμη της ΥΠΑ.

13. Η απόφαση αυτή μπορεί να ανακληθεί ή να τρο−
ποποιηθεί από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων μετά από σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας 
Πολιτικής Αεροπορίας, μονομερώς και ελεύθερα χωρίς 
οικονομική ή άλλη επιβάρυνση του Δημοσίου, αν ειδικοί 
λόγοι το επιβάλλουν.

14. Η ισχύς της παρούσας από δημοσιεύσεως της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2016
Με εντολή Υπουργού

Ο Διοικητής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΝΤΖΕΡΑΚΟΣ

F
Αριθμ. 2888 (3)
Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός 

έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στον Δήμο Μυλο−
ποτάμου.

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. Ι του Ν. 3852/2010, 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ.136/2010, «Οργα−
νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης».

3. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 του άρθρου 
2 του Ν. 4336/2015, «Συνταξιοδοτικές διατάξεις −Κύρωση 
του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για 
την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014, «Επεί−
γουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4325/2015, «Εκδη−
μοκρατισμός της Διοίκησης − Καταπολέμηση Γραφειο−
κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 47/Α΄/2015).

6. Την αριθμ. 4/6−2−2015 Πράξη του Υπουργικού Συμ−
βουλίου (Φ.Ε.Κ. 24/Α΄/2015).

7. Το αριθ. 2844/29−02−2016 έγγραφο του Δήμου Μυ−
λοποτάμου, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος.

8. Την αριθμ. 2756/25−02−2016 βεβαίωση της Οικονομι−
κής Υπηρεσίας του Δήμου Μυλοποτάμου, σύμφωνα με 
την οποία βεβαιώνεται ότι στον προϋπολογισμό του 
ως άνω Δήμου οικονομικού έτους 2016 έχουν εγγραφεί 
πιστώσεις συνολικού ύψους 3.500,00€ για την πληρωμή 
των εκτός έδρας οδοιπορικών εξόδων των υπηρετού−
ντων υπαλλήλων στους ΚΑ 10−6422.001, 15−6422 και 30−
6422, αποφασίζουμε

Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ’ 
έτος ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων ηπηρε−
τούντων στον Δήμο Μυλοποτάμου ως κατωτέρω:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΑΤ’ ΕΤΟΣ

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 5

ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 10

TE ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 10

TE ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙ−
ΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 5

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 10

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 10

Η απόφαση αυτή ισχύει για το έτος 2016.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Ηράκλειο, 15 Μαρτίου 2016

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
F

Αριθμ. απόφ. 11 (4)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλή−

λων του Δήμου Χερσονήσου για το έτος 2016.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

 Έχοντας υπόψη:
1. Την αριθμ. 2/01.09.2014 απόφαση Δημάρχου Δήμου 

Χερσονήσου περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβα−
σης αρμοδιοτήτων (ΑΔΑ: 9070ΩΗΜ−ΕΓΔ).

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του 
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τ.Α΄): Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης− 
Πρόγραμμα Καλλικράτης.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 36, των παρ. 2 και 3 του 
άρθρου 48, του άρθρου 49 και 176 του Ν. 3584/2007 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοι−
νοτικών Υπαλλήλων».

4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 176 του 
Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107 Α΄/5−5−2014).
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5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/16.12.2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δα−
νείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

6. Την υπ’ αριθ. οικ. 2/78400/0022/14.11.2011 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομικών.

7. Τον εγκεκριμένο πρ/σμό Δήμου Χερσονήσου έτους 
2016, στον οποίο υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις 
στους ανάλογους κωδικούς.

8. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο 
Δήμο Χερσονήσου.

9. Τη λειτουργία των τεσσάρων (4) Ληξιαρχείων του 
Δήμου, ένα για κάθε Δημοτική Ενότητα, συνολικά τέσ−
σερις (4) ληξίαρχοι.

10. Το με αριθ. ΦΕΚ 2759/15−10−2014 τ.Β΄, στο οποίο 
δημοσιεύθηκε η με αριθ. 13253/2014 απόφαση Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί 
ανάθεσης ληξιαρχικών καθηκόντων στον Δήμο Χερ−
σονήσου.

11. Την ανάγκη τήρησης των Πρακτικών των συνεδρι−
άσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου.

12. Τις έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουρ−
γούνται κατά μήνα για την αντιμετώπιση των οποίων 
επιβάλλεται η απασχόληση του προσωπικού πέραν του 
κανονικού ωραρίου εργασίας, ως κατωτέρω:

α. Οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρε−
σιών − τέσσερις (4) Ληξίαρχοι των Δημοτικών Ενοτήτων 
του Δ. Χερσονήσου καθώς και ένας (1) Πρακτικογράφος 
των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

13. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω 
απασχόληση θα ανέλθει στο ποσό των 6.960,00 ευρώ 
και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 
2016, δίχως να είναι απαραίτητη και αναγκαία η εξά−
ντληση του ορίου υπερωριακής απασχόλησης ανά μήνα.

14. Το ότι στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου 
οικ. έτους 2016 έχει εγγραφεί το ποσό: 1.260,00 € στον 
ΚΑ 10.6012.0001 και 5.700,00 € στον Κ.Α. 10.6112.0006 
ικανά για να καλύψουν την δαπάνη της ως άνω υπερω−
ριακής απασχόλησης, αποφασίζουμε:

1. Καθιερώνουμε απογευματινή υπερωριακή εργασία 
με αμοιβή πέρα από το υποχρεωτικό ωράριο και μέ−
χρι 31/12/2016, για έναν (1) μόνιμο υπάλληλο του Δήμου 
Χερσονήσου, κατηγορίας/κλάδου ΠΕ 1 Διοικητικού για 
την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δη−
μοτικού Συμβουλίου Δήμου Χερσονήσου, μέχρι είκοσι 
(20) ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως.

Οι πιστώσεις της υπερωριακής απασχόλησης για 
τον ανωτέρω υπάλληλο θα βαρύνουν τον κωδικό 
Κ.Α:10.6012.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου Χερ−
σονήσου οικονομικού έτους 2016.

2. Καθιερώνουμε απογευματινή υπερωριακή εργασία 
με αμοιβή πέρα από το υποχρεωτικό ωράριο και μέχρι 
31/12/2016, για τέσσερις (4) μόνιμους υπαλλήλους − Λη−
ξιάρχους του Δήμου Χερσονήσου, ως εξής:

• Για έναν (1) μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Χερσονή−
σου, κατηγορίας/κλάδου TE 17 Διοικητικού Λογιστικού, 
Ληξίαρχο της Δημοτικής Ενότητας Χερσονήσου του 
Δήμου Χερσονήσου, για είκοσι (20) ώρες μηνιαίως

• Για έναν (1) μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Χερσονή−
σου, κατηγορίας/κλάδου TE 19 Πληροφορικής, Ληξίαρχο 
της Δημοτικής Ενότητας Γουβών του Δήμου Χερσονή−
σου, για είκοσι (20) ώρες μηνιαίως

• Για έναν (1) μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Χερσονή−
σου, κατηγορίας/κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού, Ληξίαρχο της 
Δημοτικής Ενότητας Επισκοπής του Δήμου Χερσονήσου, 
για είκοσι (20) ώρες μηνιαίως

• Για έναν (1) μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Χερσονή−
σου, κατηγορίας/κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού, Ληξίαρχο της 
Δημοτικής Ενότητας Μαλίων του Δήμου Χερσονήσου, 
για είκοσι (20) ώρες μηνιαίως

Οι πιστώσεις της υπερωριακής απασχόλησης για τους 
ανωτέρω τέσσερις (4) υπαλλήλους θα βαρύνουν τον 
κωδικό Κ.Α:10.6112.0006 του προϋπολογισμού του Δήμου 
Χερσονήσου οικονομικού έτους 2016.

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
πραγματοποίησης της υπερωριακής απασχόλησης των 
υπαλλήλων ορίζεται ο προϊστάμενος Δ/νσης της αντί−
στοιχης οργανικής μονάδας, ο οποίος θα βεβαιώνει 
ενυπόγραφα την εκτέλεση υπερωριακής εργασίας.

Η βεβαίωση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την κα−
ταβολή της υπερωριακής αποζημίωσης.

Η κατανομή των ωρών υπερωριακής απασχόλησης 
του προσωπικού θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις 
ανάγκες των υπηρεσιών.

Η απόφαση αυτή ισχύει μέχρι και 31/12/2016.
Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

 Γούρνες, 29 Φεβρουαρίου 2016 

 Ο Αντιδήμαρχος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗΣ

F
Αριθμ. 1042/16 (5)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού 

της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία 
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ» και δια−
κριτικό τίτλο «Enterprise Greece» για το 2016.

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε. »

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου πρώτου του Ν. 2372/1996 (ΦΕΚ 29 τ.Α΄) 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 3894/2010 
(ΦΕΚ 204/τ.Α΄), το άρθρο 3 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/
τ.Α΄), το άρθρο 3 του Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/τ.Α΄).

β. Του Ν. 4242/2014 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄) «Ενιαίος Φορέας Εξω−
στρέφειας και άλλες διατάξεις».

γ. Του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτι−
κές ρυθμίσεις ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργα−
σιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012−2015» (ΦΕΚ 226/τ.Α΄/27−10−2011) όπως τροποποιήθη−
κε με την παρ. 1 του άρθρου. 45 του Ν. 4071 (ΦΕΚ 85/ 
τ.Α΄/11.4.2012) και εν συνεχεία με την παράγραφο 1 του 
άρθρου 176 του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ Α΄ 107/5−5−2014), του 
οποίου η ισχύς καταργείται από 01−01−2016 σύμφωνα 
με την περ. α΄του άρθρου 34 του Ν. 4354/2015 (Α΄ 176).

δ. Της περ. 12 της υποπαραγράφου Γ. 1 της παραγρά−
φου Γ του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012 «Έγκριση 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατη−
γικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του 
Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσι−
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ονομικής Στρατηγικής 2013−2016» (ΦΕΚ 222/τ.Α΄/12.11.2012) 
της οποίας η ισχύς καταργείται από 01−01−2016 σύμφωνα 
με την περ. β΄ του άρθρου 34 του Ν. 4354/2015 (Α΄ 176).

ε. Το Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄ 176) «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ−
μίσεων» και ειδικότερα το άρθρο 20 αυτού με έναρξη 
ισχύος από 01−01−2016.

2. Τον εγκεκριμένο βάσει της υπ’ αριθμ. 20/2011 Υπουρ−
γικής απόφασης, Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της 
Εταιρείας (ΦΕΚ Β΄ 1799/2011), όπως αυτός τροποποιή−
θηκε με τις υπ’ αριθμ. 1452/2014 (ΦΕΚ Β΄ 756/2014) και 
46741/2014 (ΦΕΚ Β΄ 2645/2014) αποφάσεις του Υπουργού 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

3. Την ανάγκη αντιμετώπισης της διαπιστωμένης 
υποστελέχωσης όλων των Τομέων και Διευθύνσεων 
της Εταιρείας, με γνώμονα τη δυσκολία ικανοποίησης 

των διαρκώς αυξανόμενων και επιτακτικών αναγκών και 
απαιτήσεων της εταιρείας, σε συνέχεια της «απορρόφη−
σης» των αρμοδιοτήτων και δράσεων του πρώην ΟΠΕ 
δυνάμει του Ν. 4242/2014, και την εξ αυτού του λόγου 
απασχόληση του προσωπικού πέραν του προβλεπόμε−
νου καθημερινού ωραρίου.

4. Την από 16−12−2015 Εισήγηση του Διευθύνοντος Συμ−
βούλου της εταιρείας προς τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου σχετικά με την καθιέρωση απογευματινής 
υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού της εται−
ρείας για το 2016 με αποζημίωση για καθ’ υπέρβαση του 
υποχρεωτικού ωραρίου εργασία, μέχρι εκατόν είκοσι 
(120) ώρες ανά υπάλληλο κατά το πρώτο εξάμηνο του 
2016 και άλλες εκατόν είκοσι (120) κατά το δεύτερο 
εξάμηνο, για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση 
της παρούσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως 
τις 31−12−2016, για εξήντα (60) συνολικά υπαλλήλους, 
ως εξής:

Α΄ εξάμηνο Β΄ εξάμηνο

α/α Διεύθυνση Άτομα Απογευματινή απασχόληση/
το μήνα

Απογευματινή απασχόληση/
το μήνα

1 Δ/νση Προσέλκυσης Επενδύσεων 9 20 20

2 Δ/νση Υποστήριξης Ιδιωτικών
Επενδύσεων−Διαμεσολαβητής 7 20 20

3 Δ/νση Στρατηγικών Επενδύσεων 3 20 20

4 Δ/νση Έρευνας και Μελετών 4 20 20

5 Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών και 
Ανθρώπινου Δυναμικού 14 20 20

6 Δ/νση ενημέρωσης, επικοινωνίας 
και μάρκετινγκ 4 20 20

7 Δ/νση Διεθνών Σχέσεων και
Θεσμικής Δικτύωσης 2 20 20

8 Δ/νση Πληροφόρησης και
Υποστήριξης Επιχειρήσεων 3 20 20

9 Δ/νση Αγροτικών Προϊόντων−
Τροφίμων και Ποτών 5 20 20

10 Δ/νση Δομικών − Καταναλωτικών 
και Βιομηχανικών Προϊόντων 4 20 20

11 Δ/νση Εξαγωγικών Επιχειρηματικών 
Αποστολών 3 20 20

12 Δ/νση Ευρωπαϊκών και Συγχρημα−
τοδοτούμενων Προγραμμάτων 2 20 20

ΣΥΝΟΛΟ 60 14.400

5. Την ύπαρξη σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2016 της ανώνυμης εταιρείας 
με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ».

Ενέκριναν ομόφωνα την καθιέρωση στο προσωπικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία 
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ» και διακριτικό τίτλο «Enterprise Greece», απογευματινής υπερωριακής 
εργασίας με αποζημίωση για καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου εργασία, μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες 
ανά υπάλληλο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016 και άλλες εκατόν είκοσι (120) κατά το δεύτερο εξάμηνο, για το 
χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως τις 31−12−2016, για 
εξήντα (60) συνολικά υπαλλήλους, όπως ειδικότερα αναφέρεται στον ανωτέρω πίνακα.

Η συνολική δαπάνη που προκύπτει από την υπερωριακή απασχόληση του ως άνω προσωπικού της ανώνυμης 
εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» ύψους εκατόν δέκα 
οχτώ χιλιάδων Ευρώ (118.000€) θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2016 της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική 
Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε» και θα καλυφθεί συγκεκριμένα από τον λογ. 60 − Αμοιβές 
και Έξοδα Προσωπικού.
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Το ανωτέρω προσωπικό μπορεί ενόψει υπηρεσιακών 
αναγκών της εταιρείας να μετακινείται ελεύθερα μεταξύ 
των Διευθύνσεων της, ωστόσο ο συνολικός αριθμός 
των υπαλλήλων, που θα δικαιούνται αποζημίωσης για 
υπερωριακή απασχόληση να παραμένει σε κάθε περί−
πτωση ο ίδιος.

Η βεβαίωση της πραγματοποίησης της υπερωριακής 
εργασίας υπογράφεται από τον εκάστοτε Προϊστάμενο 

του απασχολούμενου εργαζομένου της εταιρείας, δυ−
νάμει της παρ. 4 του άρ. 10 του ισχύοντος Κανονισμού 
Λειτουργίας της Εταιρείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2016

Ο Πρόεδρος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΣ 
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 79 054
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02009380604160008*

1. ΜΕ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ, ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ κ.λπ.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα. 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 − fax: 210 5279054
Ωράριο λειτουργίας για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 − 13:30 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Τμήμα Πωλήσεων:  (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 − 180)
Τμήμα Συνδρομητών:  (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Τμήμα Πληροφοριών:  (Ισόγειο, Γραφείο 3 και τηλεφωνικό κέντρο 210 5279000) 
Τμήμα A1 Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

2. ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ

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

    

1. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

Η ηλεκτρονική μορφή των τευχών ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με τα 
δημοσιεύματα σε αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν 
καταχωρισθεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας στην 
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.

Η έντυπη μορφή των τευχών 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 κυκλοφορία τευχών ΦΕΚ η διάθεση γίνεται υπό μορφή συνδρομής από το τμήμα Συνδρομητών.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την διαθεσιμότητα 
των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα. 
Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης 
των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). 

Περισσότερες πληροφορίες για δημοσιεύματα και λοιπά θέματα, μπορείτε να αναζητήσετε από το 
Τμήμα Πληροφοριών καθώς και από το τηλεφωνικό κέντρο του Εθνικού Τυπογραφείου. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από σχετικό αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους αλληλο−
γραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

     

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Το Εθνικό Τυπογραφείο είναι δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με κύρια αποστολή την έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, εκτύπωση, 
διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).
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