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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
   Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 70Α/11/οικ.10346 (1)
Μεταφορά της υποχρεωτικής αργίας της 1ης Μαΐου 2016 

για το Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέ−

δρου της Δημοκρατίας «Περί καθιερώσεως πενθημέρου 
εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών 
και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του Ν. 1157/1981 (ΦΕΚ Α΄ 126) όπως ισχύει,

β) του Ν. 74/1975 (ΦΕΚ 13/Α΄) «Περί τροποποιήσεως και 
συμπληρώσεως εργατικών τινών νόμων και περί άλλων 
τινών συναφών διατάξεων»

γ) του Π.δ. 99/2014 (ΦΕΚ Α΄ 166) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης»,

δ) του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».

2. Την αριθμ. Υ21/06−10−2015 (ΦΕΚ Β΄ 2144/06−10−2015) 
απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Χριστόφορο Βερναρδάκη».

3. Την αριθμ. 12618/288/17.3.2016 (ΦΕΚ 826/Β΄) απόφαση 
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός της 1ης Μαΐου 2016, 
ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας και μεταφορά αυτής».

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Μεταφέρουμε την υποχρεωτική αργία της 1ης Μαΐου 
2016 για το Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα 
την Τρίτη 3 Μαΐου 2016, επειδή συμπίπτει με την Κυ−
ριακή του Πάσχα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 8 Απριλίου 2016

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ

F
Αριθμ. Δ15/Α/7386/635 (2)
Τροποποίηση Εθνικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος 

Αεροπορικής Ασφάλειας.

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.δ. 714/1970 «περί ιδρύσεως Διευ−

θύνσεως Εναέριων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συ−
γκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής 
Αεροπορίας (Υ.ΠΑ.)» (ΦΕΚ/Α΄/238) όπως τροποποιήθηκε 
με το Ν. 1340/1983 «Τροποποίηση του Ν.δ. 714/1970 περί 
«Ιδρύσεως κ.τ.λ.» (ΦΕΚ 35/Α).

2. Το άρθρο 27 του Ν. 3913/2011 (ΦΕΚ Α΄ 18) «περί ανα−
διοργάνωσης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και 
άλλες διατάξεις».

3. Το Π.δ. 56/1989 (ΦΕΚ 28/Α΄) περί οργανισμού της 
ΥΠΑ όπως διαμορφώθηκε μεταγενέστερα.

4. Το Π.δ. 409/1993 (ΦΕΚ Α΄ 174/5−10−1993) περί «Ρύθ−
μισης θεμάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας 
του ΥΠΜΕ».

5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 300/2008 του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου «για τη θέσπιση κοι−
νών κανόνων στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής 
αεροπορίας» και την εφαρμοστική αυτού νομοθεσία 
όπως τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1998 της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

6. Τον Εθνικό Κανονισμό Ασφάλειας Πολιτικής Αερο−
πορίας (Ε.ΚΑ.Π.Α.) που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑ/
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Δ15/Α/18070/1501/10−6−2011 απόφαση του Υπουργού Υπο−
δομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ/1485/Β/17−6−2011).

7. Το Εθνικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Αεροπορικής 
Ασφάλειας (ΦΕΚ Β΄/3298/24−12−2013), όπως τροποποι−
ήθηκε με την απόφαση αριθμ. Δ15/Α/38009/3159 (ΦΕΚ 
3305/Β΄/10−12−2014).

8. Την ανάγκη επαναπροσδιορισμού των κριτηρίων επί 
θεμάτων επιλογής εκπαιδευτών και εφαρμοστέων διαδι−
κασιών σε θέματα ασφάλειας των αερομεταφορών και 
αποκέντρωσης διεξαγόμενων εκπαιδεύσεων του Εθνικού 
Εκπαιδευτικού Προγράμματος Αεροπορικής Ασφάλειας.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Το β΄ εδάφιο της παραγράφου 2.1 του Μέρους Α 
του Εθνικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος Αεροπορικής 
Ασφάλειας (ΕΕΠΑΑ − ΦΕΚ Β΄/3298/24−12−2013) τροποποι−
είται ως εξής:

«Η Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας διά του τμήματος της 
επί θεμάτων ασφάλειας (ΣΠΟΑ/Γ), αποτελεί τον κύριο 
φορέα υλοποίησης των κατά τα ανωτέρω καθοριζο−
μένων απαιτήσεων εκπαίδευσης και δύνανται κατόπιν 
διασφάλισης των απαιτουμένων κατά την κρίση της 
προϋποθέσεων για την ακεραιότητα και την ομαλή διε−
ξαγωγή τους, να πραγματοποιεί εκπαιδεύσεις, εξετάσεις 
και αξιολογήσεις πέραν των εγκαταστάσεων της ΣΠΟΑ 
και στις Περιφερειακές Μονάδες της Υ.Π.Α., στους κατά 
τόπους αερολιμένες, πάντα υπό την εποπτεία της. Ως 
υπεύθυνος εκπαίδευσης στις Περιφερειακές Μονάδες 
της Υ.Π.Α. στους κατά τόπους αερολιμένες, ορίζεται 
υπάλληλος που ανήκει στο τμήμα ΣΠΟΑ/Γ ή κατά περί−
πτωση οι υπεύθυνοι γραφείων ή τμημάτων ασφαλείας 
ή άλλος εξουσιοδοτημένος προς τούτο υπάλληλος με 
απόφαση της Σχολής. 0 υπεύθυνος εκπαίδευσης ελέγχει 
και εποπτεύει την επιτοπίως παρεχόμενη εκπαίδευση, 
συνεργάζεται και διαβιβάζει στην ΣΠΟΑ τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά έγγραφα, ώστε να εκδίδονται στην συνέ−
χεια τα απαιτούμενα πιστοποιητικά. Η Σχολή Πολιτικής 
Αεροπορίας διά του Τμήματος Διαρκούς Επιμόρφωσης 
επί θεμάτων Ασφαλείας (ΣΠΟΑ/Γ), αποτελεί το μόνο 
αποδεκτό στην Ελληνική επικράτεια κέντρο διεξαγωγής 
των αναγκαίων για πιστοποίηση εξετάσεων − αξιολογή−
σεων σε θέματα αεροπορικής ασφάλειας».

2. Η παράγραφος 2.5. του Μέρους Α του ΕΕΠΑΑ (ΦΕΚ 
Β΄/3298/24−12−2013) διαμορφώνεται ως κάτωθι:

«2.5. Ως μέθοδοι εκπαιδεύσεων, όπως ειδικότερα προ−
βλέπεται στο Μέρος Β και Γ του παρόντος, θεωρούνται:

i) Οι διαλέξεις, οι οποίες είναι εμπλουτισμένες με 
ανάλογο οπτικοακουστικό υλικό, πρακτικά παραδείγ−
ματα (π.χ. ανάλυση πραγματικών περιστατικών − case 
studies) και τεχνικές διατήρησης του ενδιαφέροντος 
(π.χ. σύντομες άτυπες δοκιμασίες με ερωτήσεις επί των 
εκτεθέντων σε μια ενότητα − summary tests). Σε κάθε εκ−
παιδευτική σειρά οι εκπαιδευόμενοι δεν θα υπερβαίνουν 
τους 25, εκτός εάν η ΣΠΟΑ κρίνει διαφορετικά στα πλαί−
σια πάντα της ομαλής διεξαγωγής των εκπαιδεύσεων.

ii) H πρακτική εκπαίδευση εξοικείωσης σε ελεγχόμε−
νες συνθήκες, όπως προσομοιώσεις και ασκήσεις. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις οι εκπαιδευτές θα είναι δύο (2) 
σε κάθε εκπαιδευτική σειρά. Ομοίως, οι εκπαιδευόμενοι 
δεν θα υπερβαίνουν τους δύο (2) σε κάθε χειριστήριο 
του εξομοιωτή.

iii) H πρακτική εξάσκηση εξοικείωσης σε πραγματικές 
συνθήκες, στις οποίες εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν σε 
εργασία υπό εποπτεία (on the job training).

iv) Οι εκπαιδεύσεις − εξετάσεις − αξιολογήσεις μπο−
ρούν να διενεργούνται και μέσω ηλεκτρονικής πλατ−
φόρμας, εφόσον ενδείκνυται ως προς την διδασκόμενη/
εξεταζόμενη/αξιολογούμενη θεματική ενότητα».

3. Η παράγραφος 2 του Μέρους Δ΄ του ΕΕΠΑΑ (ΦΕΚ 
Β΄/3298/24−12−2013) τροποποιείται ως ακολούθως:

«2. Οι εκπαιδευτές (Υπάλληλοι ΥΠΑ, Κρατικών και μη 
φορέων, ιδιώτες) οι οποίοι μετέχουν στις εκπαιδεύσεις 
που παρέχει η Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας, υπάγονται 
στις διατάξεις που καθορίζουν την επιλογή εκπαιδευτι−
κού προσωπικού και την λειτουργία της Σχολής, ορίζο−
νται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, και ο έλεγχος των δικαιολογητικών να 
γίνεται με συνεργασία της ΥΠΑ/Δ15 και ΣΠΟΑ με εντολή 
Διοικητή, κατόπιν εισήγησης της ΣΠΟΑ. Εκπαιδευτές 
και εξεταστές σε εκπαιδευτικό αντικείμενο ασφάλειας 
πολιτικής αεροπορίας δύνανται να επιλέγονται:

α. Υπάλληλοι κλάδου ΠΕ1 Αερολιμενικών πενταετούς 
τουλάχιστον προϋπηρεσίας, κάτοχοι εξειδίκευσης 
Ασφαλείας από Έκνομες Ενέργειες βάση του Π.δ. 409, 
με τουλάχιστον προϋπηρεσία ως υπάλληλοι στην Δ/νση 
Ασφάλειας από έκνομες ενέργειες (Δ15) ή στο ΣΠΟ−
Α/Γ ή σε Γραφείο ή Τμήμα Αερολιμενικού Ελέγχου ή 
Αεροπορικής Αρχής της Υ.Π.Α. Ως πρόσθετα κριτήρια 
καταλληλότητας προς επιλογή συνυπολογίζονται:

• Η προϋπηρεσία τους ως εν ενεργεία εκπαιδευτές 
ασφάλειας πολιτικής αεροπορίας.

• Η προϋπηρεσία τους ως υπευθύνων Γραφείων Ασφα−
λείας (ΓΑΣ).

• Η προϋπηρεσία τους ως Επιθεωρητών Προτύπων 
Ασφάλειας από έκνομες ενέργειες (Π.δ. 165/2005).

β. Υπάλληλοι της ΥΠΑ λοιπών κλάδων πλην των Αε−
ρολιμενικών που υπηρετούν στην Δ/νση Ασφάλειας από 
έκνομες ενέργειες (Δ15) ή στο ΣΠΟΑ/Γ με γνώσεις σε 
θέματα ασφάλειας ή έχουν οριστεί υπεύθυνοι συντή−
ρησης εξοπλισμού ασφαλείας από έκνομες ενέργειες 
ή είναι εν ενεργεία Υπεύθυνοι σε Γραφείο Ασφαλείας 
Αερολιμένα. Οι υπάλληλοι αυτοί δύνανται να επιλεγούν 
ως εκπαιδευτές στο αντικείμενο της ενασχόλησης τους.

γ. Υπάλληλοι λοιπών Κρατικών φορέων, Μη κρατι−
κών φορέων και Ιδιώτες οι οποίοι κατέχουν έγγραφα 
τεκμήρια:

i) της θεωρητικής κατάρτισης τους για το αντικείμενο 
εκπαίδευσης και

ii) της επί του αντικειμένου εκπαίδευσης πρακτικής 
ενασχόλησής τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 
δύο (2) ετών και με την προϋπόθεση να μην έχουν απο−
μακρυνθεί πλέον της τριετίας από το σχετικό αντικεί−
μενο ενασχόλησής τους.

Οι κατά τα ως άνω υποψήφιοι προς επιλογή εκπαιδευ−
τές θα πρέπει πριν τον ορισμό τους να έχουν ολοκλη−
ρώσει επιτυχώς την αξιολόγηση τους από το ΣΠΟΑ/Γ 
επί των τεχνικών εκπαίδευσης, εκτός εάν διαθέτουν 
έγγραφα τεκμήρια της θεωρητικής κατάρτισής τους 
σε θέματα τεχνικών διδασκαλίας από αναγνωρισμένο 
εκπαιδευτικό φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 
ή έχουν εκπαιδευτική εμπειρία στην ΣΠΟΑ. Η αξιολό−
γηση αυτή συνίσταται αρχικά στην ανάπτυξη από τον 
αξιολογούμενο ενός θέματος υπό τη μορφή υποδειγμα−
τικής διδασκαλίας ακολουθούμενη από σχόλια/παρατη−
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ρήσεις του αξιολογητή της ΣΠΟΑ (συνολικής διάρκειας 
μίας (1) εκπαιδευτικής ώρας ανά αξιολογούμενο). Αφού 
ολοκληρωθεί επιτυχώς το στάδιο αυτό ο υποψήφιος 
εκπαιδευτής παρακολουθεί παρουσίαση από τον αξιο−
λογητή της ΣΠΟΑ επί των βασικών αρχών των τεχνικών 
διδασκαλίας, διάρκειας μίας (1) εκπαιδευτικής ώρας. Ο 
αξιολογητής της ΣΠΟΑ διαθέτει έγγραφα τεκμήρια της 
θεωρητικής κατάρτισης του σε θέματα τεχνικών διδα−
σκαλίας από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό φορέα της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή τουλάχιστον πενταετή 
εκπαιδευτική εμπειρία.»

4. Στο Μέρος Δ του ΕΕΠΑΑ προστίθεται ως παρά−
γραφος 9 το κάτωθι:

«9. Η Δ/νση Ασφάλειας από έκνομες ενέργειες (ΥΠΑ/
Δ15) της ΥΠΑ και το τμήμα Γ της ΣΠΟΑ διατηρεί τους 
καταλόγους των εν ενεργεία εκπαιδευτών. Το ΣΠΟΑ/Γ 
προβαίνει στον έλεγχο ποιότητας των παρεχόμενων 
εκπαιδεύσεων.».

5. Κατά τα λοιπά το ανωτέρω Εθνικό Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα Αεροπορικής Ασφάλειας (ΦΕΚ Β΄/3298/
24−12−2013) όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθμ. 
Δ15/Α/38009/3159 (ΦΕΚ 3305/Β΄/10−12−2014), ισχύει ως 
έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Απριλίου 2016

Ο Διοικητής 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΝΤΖΕΡΑΚΟΣ

      F
 Αριθμ. 2818/38982 (3)

Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ενιαίου 
Φορέα Ελέγχου και Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.)−Ν.Π.Δ.Δ.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ. 2 και 3 του άρθρου 30 (Μεταβατικές 

διατάξεις) του Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α 33), όπως η παρ. 3 
τροποποιήθηκε με τις παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 72 
Ν. 4370/2016 (ΦΕΚ Α΄ 37). 

β) Των άρθρων 159, 161 και 162 του κώδικα Κατάστα−
σης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α΄ 26), όπως ισχύουν. 

γ) Της παραγράφου 4 της περίπτωσης Β του άρθρου 
40 του Ν. 1884/1990 (ΦΕΚ Α΄ 81). 

δ) Της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 
Α΄ 199) και του άρθρου 9 του Ν. 3752/2009 (ΦΕΚ Α΄ 40).

ε) Της παρ. 2 του άρθρου 8 του Π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 
Α΄ 141), «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά 
και κατάργηση υπηρεσιών». 

στ) Του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

2. Την αριθμ. 292974/22−6−2009 (ΦΕΚ Β΄ 1289) απόφα−
ση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
«Σύσταση − συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του 
Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.)−Ν.Π.Δ.Δ.».

3. Τις οργανικές διατάξεις του Νομικού Προσώπου 
Δημοσίου Δικαίου Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων 
(Π.δ. 223/2000, ΦΕΚ Α΄ 192). 

Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων και του Κρατικού 
Προϋπολογισμού γιατί, βάσει της παρ. 1 του άρθρου 21 
του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄ 176) τα Υπηρεσιακά Συμβού−
λια λειτουργούν εντός κανονικού ωραρίου εργασίας 
των οικείων υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται 
από υπερωριακή απασχόληση και δεν καταβάλλεται 
καμιά πρόσθετη αμοιβή η αποζημίωση στα μέλη τους, 
αποφασίζουμε:

Συγκροτούμε στον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων 
(Ε.Φ.Ε.Τ.)−Ν.Π.Δ.Δ. πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο 
αρμόδιο για όλο το προσωπικό του Ε.Φ.Ε.Τ., που απο−
τελείται:

α. Τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους και τους αναπλη−
ρωτές αυτών που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου 
Διεύθυνσης, έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης 
καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, υπάγονται στην 
αρμοδιότητα του υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρε−
τούν στο Νομό Αττικής.

β. Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων και 
τους αναπληρωτές αυτών, οι οποίοι έχουν αναδειχθεί 
από τις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη αιρετών 
εκπροσώπων. Τα υπό στοιχείο α μέλη του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση του οικείου Διοικη−
τικού Συμβουλίου.

Εισηγητής στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, χωρίς δικαίωμα 
ψήφου, ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβου−
λίου του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.)−
Ν.Π.Δ.Δ., ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικής 
Υποστήριξης του Ε.Φ.Ε.Τ., με αναπληρωτή του Προϊστά−
μενο Τμήματος που χειρίζεται θέματα προσωπικού της 
ως άνω Διεύθυνσης.

Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και νόμιμος 
αναπληρωτής του ορίζεται με απόφαση του Διοικητι−
κού Συμβουλίου του Ε.Φ.Ε.Τ., υπάλληλος του Ε.Φ.Ε.Τ. 
κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε. με Α΄ βαθμό. Όταν το Υπηρεσι−
ακό Συμβούλιο κρίνει θέματα προσωπικού με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, αντί των 
δύο αιρετών των μόνιμων υπαλλήλων μετέχουν οι δύο 
αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού με σχέση εργα−
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Η θητεία των 
υπό στοιχείων α της παρ. 1 μελών του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου που συγκροτείται με τις διατάξεις της παρ. 
3 του άρθρου 30 του Ν. 4369/2016, όπως ισχύει, λήγει 
με την τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων που 
επιλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 
του ιδίου Νόμου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 30 Μαρτίου 2016 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
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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*02010041204160004*

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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