
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός μηνιαίου ορίου αποδοχής και εκτέλε-
σης εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξω-
τερικό ανά πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην 
Ελλάδα, σύμφωνα με τη διάταξη του τελευταίου 
εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου πρώτου 
της από 18.07.2015 πράξης νομοθετικού περιεχο-
μένου (Α’ 84), όπως ισχύει.

2 Παράταση ισχύος της κοινής υπουργικής απόφα-
σης «Σύσταση Ανοιχτής Δομής Φιλοξενίας Αιτού-
ντων Εθελούσιας Επιστροφής στην περιοχή του 
Αττικού Άλσους του Δήμου Αθηναίων Αττικής».

3 Σύσταση Ανοιχτής Δομής Προσωρινής Υποδοχής Αι-
τούντων Διεθνή Προστασία στον Ελαιώνα Αττικής.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 18 (1)
  Καθορισμός μηνιαίου ορίου αποδοχής και εκτέ-

λεσης εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το 

εξωτερικό ανά πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί 

στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη διάταξη του τελευ-

ταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 

πρώτου της από 18.07.2015 πράξης νομοθετι-

κού περιεχομένου (Α’ 84), όπως ισχύει.

  Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 4 του άρθρου πρώτου του άρθρου 

1 του ν. 4350/2015 (Α’161), όπως τροποποιήθηκε με την 
παράγραφο 3 του άρθρου 2 του ν. 4350/2015 (Α’161) και 
αντικαταστάθηκε δυνάμει του άρθρου 3 του ν. 4350/ 
2015 (Α’161) και ισχύει.

2. Την παράγραφο 12 του άρθρου πρώτου του άρθρου 
4 του ν. 4350/2015 (Α’ 161).

3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 άρθρου 
πρώτου της από 18.07.2015 πράξης νομοθετικού πε-
ριεχομένου (Α’ 84), όπως αυτή προστέθηκε με την 
περίπτωση (α) της παραγράφου 1 της υπ' αριθ. πρωτ. 

Γ.Δ.Ο.Π 0001258ΕΞ2015/Χ.Π. 2672 απόφασης του Υπουρ-
γού Οικονομικών (Β’2100) και τροποποιήθηκε με την με 
την περίπτωση (1) της υπ' αριθ. πρωτ. Γ.Δ.Ο.Π 0000379 ΕΞ 
2016/Χ.Π.585 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β’684).

4. Την υπ' αριθ. πρωτ. 2/47604/0004/15.7.2015 απόφα-
ση του Υπουργού Οικονομικών: «Ορισμός μελών Επιτρο-
πής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών και ρύθμιση σχε-
τικών με τη λειτουργία της θεμάτων» (ΑΔΑ: ΩΙΩΚΗ-ΣΧΠ), 
όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 2/50723/0004/3.8.2015 
(ΑΔΑ: Ψ6ΕΝΗ-8Ρ7), 2/51692/0004/11.8.2015 (ΑΔΑ: 
ΨΛΨΨΗ-ΠΙΒ), 2/53276/0004/24.8.2015 (ΑΔΑ: 78ΞΙΗ- 
Τ9Φ), 2/72914/0004/18.11.2015 (ΑΔΑ: ΩΔΕ7Η-ΤΗΟ), 
2/25260/0004/9.5.2016 (ΑΔΑ: ΩΠ8ΠΗ-ΑΞΠ) και 
2/53585/0004/29.6.2016 (ΑΔΑ: 70ΨΟΗ-ΦΝΤ) και ισχύει.

5. Την αριθ. 7/27.7.2016 απόφαση της Επιτροπής 
Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών «Καθορισμός μηνι-
αίου ορίου αποδοχής και εκτέλεσης εντολών μεταφοράς 
κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά πιστωτικό ίδρυμα 
που λειτουργεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη διάταξη 
του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 
πρώτου της από 18.07.2015 πράξης νομοθετικού περιε-
χομένου (Α’ 84), όπως ισχύει» (Β’ 2415).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ.63/2005: «Κω-
δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (Α’ 98)

7. Την αναγκαιότητα επανακαθορισμού του μηνιαί-
ου ορίου αποδοχής και εκτέλεσης εντολών μεταφοράς 
κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά πιστωτικό ίδρυμα 
που λειτουργεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα μηνιαία 
στατιστικά στοιχεία από τον Αύγουστο του 2016 για κάθε 
ένα εξ' αυτών.

8. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α) Τον ορισμό μεγίστου μηνιαίου ορίου μεταφοράς κε-
φαλαίων προς το εξωτερικό για το σύνολο των πιστωτι-
κών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα, σύμφωνα 
με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 
4 του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 πράξης νομο-
θετικού περιεχομένου (Α’ 84), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, στο ποσό των ευρώ εξήντα επτά εκατομμυρίων 
εξακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων (€ 67.615.000) από την 
1η Ιουνίου 2017.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Β) Την κατανομή του ως άνω ποσού ανά πιστωτικό ίδρυ-
μα, αρχής γενομένης από την 1η Ιουνίου 2017, ως εξής:

Τριψήφιος 
Κωδικός 
Αριθμός

Ονομασία Πιστωτικού Ιδρύματος
Μηνιαίο 

Όριο Ποσού

011 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 17.300.000
014 ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 17.300.000

016
ATTICA BANK, ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
810.000

017 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 17.300.000
026 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. 13.200.000

034
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
50.000

056 AEGEAN BALTIC BANK A.T.E. 10.000

069
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.
70.000

075
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ.
30.000

087
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.ΠΕ.
200.000

088
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Ν. ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.
10.000

089
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡ-

ΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.
10.000

091
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣ-

ΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.
30.000

094
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ-

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε.
10.000

095
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑ-

ΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.
10.000

099
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.
10.000

064
THE ROYAL BANK 

OF SCOTLAND PLC
5.000

071 HSBC BANK PLC 1.050.000
072 UNICREDIT BANK A.G. 20.000

084
CITIBANK INTERNATIONAL 

LIMITED
100.000

081 BANK OF AMERICA N.A. 5.000

107
KEDR OPEN JOINT-STOCK 

COMPANY COMMERCIAL BANK
25.000

109 T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. 30.000

116
PROCREDIT BANK 
(BULGARIA) EAD

30.000

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΟΡΙΟ 67.615.000
Τα ανωτέρω πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να 

ενημερώνουν την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συ-
ναλλαγών σε μηνιαία βάση και πάντως το αργότερο έως 
τη δέκατη μέρα του επόμενου μήνα από το μήνα αναφο-
ράς για το συνολικό αριθμό και τα συγκεντρωτικά ποσά 
των εξερχόμενων εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς 
το εξωτερικό που εκτελέστηκαν κατά το μήνα αναφοράς.

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η 
υπ' αριθ. 7/2016 (Β’ 2415) απόφαση της Επιτροπής Έγκρι-
σης Τραπεζικών Συναλλαγών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Μαΐου 2017 
Η Πρόεδρος

ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

        Αριθμ. 3.1/6009 (2)
Παράταση ισχύος της κοινής υπουργικής απόφα-

σης «Σύσταση Ανοιχτής Δομής Φιλοξενίας Αιτού-

ντων Εθελούσιας Επιστροφής στην περιοχή του 

Αττικού Άλσους του Δήμου Αθηναίων Αττικής».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της υπ' αριθμ. 3/5023/10.09.2015 (ΦΕΚ 1990/Β’/

15-09-2015) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Σύ-
σταση Ανοιχτής Δομής Φιλοξενίας Αιτούντων Εθελού-
σιας Επιστροφής στην περιοχή του Αττικού Άλσους του 
Δήμου Αθηναίων Αττικής».

β. των παραγράφων 4 του άρθρου 8,5 του άρθρου 
10, 5 του άρθρου 11,4 του άρθρου 13, και 1 και 2 του 
άρθρου 15 του ν. 4375/2016 (Α’51) «Οργάνωση και λει-
τουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπη-
ρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής 
Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νο-
μοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά 
με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση 
του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» 
(L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων 
διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις».

γ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιή-
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’98).

δ. του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α’208) «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

ε. του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α’210) «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 

στ. της αριθ. Υ29/8-10-2015 απόφασης του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αν. Υπ. Οικ.
Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’2168).

ζ. της υπ' αριθ. 16931/16-5-2016 (ΦΕΚ 1410/Β/ 19.5.2016) 
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Εναρξη λειτουρ-
γίας της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και ταυ-
τόχρονη κατάργηση της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής».

2. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΓΔΟΥ/2017/10 εισήγηση της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό εξόδων του 
Ειδικού Φορέα 49-150 «Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυ-
τοποίησης» του προϋπολογισμού του Υπουργείου Με-
ταναστευτικής Πολιτικής ύψους 70.842,55 € μηνιαίως 
(850.110,64 € ετησίως), αποφασίζουμε:
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Την παράταση ισχύος της υπ' αριθμ. 3/5023/10.09.2015 
κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: «Σύσταση Ανοι-
χτής Δομής Φιλοξενίας Αιτούντων Εθελούσιας Επιστρο-
φής στην περιοχή του Αττικού Άλσους του Δήμου Αθη-
ναίων Αττικής» (ΦΕΚ 1990/Β’/15-09-2015), για χρονικό 
διάστημα από τη ημερομηνία λήξης ισχύος αυτής έως 
τις 31/12/2017. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν 
τα προβλεπόμενα στην υπ' αριθμ. 3/5023/10.09.2015 
κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1990/Β’/15-09-2015).

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δη-
μοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Μαΐου 2017

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Μεταναστευτικής Πολιτικής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ

ι

    Αριθμ. 3.2/6008 (3)
Σύσταση Ανοιχτής Δομής Προσωρινής Υποδο-

χής Αιτούντων Διεθνή Προστασία στον Ελαιώνα 

Αττικής.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. των παραγράφων 4 του άρθρου 8, 4 του άρθρου 

10, 5 του άρθρου 11, 4 του άρθρου 13, και 1 και 2 του 
άρθρου 15 του ν. 4375/2016 (Α’51) «Οργάνωση και λει-
τουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπη-
ρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής 
Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νο-
μοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου “σχετικά 
με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση 
του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)” 
(L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων 
διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις».

β. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιή-
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).

γ. το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α’208), «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

δ. το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών

ε. της αριθ. Υ29/8-10-2015 απόφασης του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’ 2168).

στ. της υπ' αριθ. 16931/16-5-2016 (ΦΕΚ 1410/Β/ 19.5.2016) 
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Έναρξη λειτουρ-
γίας της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και ταυ-
τόχρονη κατάργηση της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής».

2. Την υπ' αριθμ. 3/5262 (ΦΕΚ 2065/18-9-2015) κοι-
νή υπουργική απόφαση, με θέμα: «Σύσταση Ανοιχτής 
Δομής Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο, ευάλωτων ομάδων 
πολιτών τρίτων χωρών στον Ελαιώνα Αττικής», όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 3/8784/29.12.2015 (ΦΕΚ 
Β΄2606/31.12.2015) κοινή υπουργική απόφαση «Παράταση 
λειτουργίας της Ανοιχτής Δομής Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο, 
ευάλωτων ομάδων πολιτών τρίτων χωρών στον Ελαιώνα Ατ-
τικής», και την υπ' αριθμ. 3/3694/16 (ΦΕΚ 872 Β/ 31-03-2016) 
κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 
3/5262 (ΦΕΚ Β’ 2065/18-9-2015) κοινής υπουργικής από-
φασης περί "Σύσταση Ανοιχτής Δομής Φιλοξενίας αιτού-
ντων άσυλο, ευάλωτων ομάδων πολιτών τρίτων χωρών 
στον Ελαιώνα Αττικής"».

3. Την υπ' αριθμ. 382425/26.11.2015 (ΑΔΑ: ΩΤΗΝΩ6Μ-
Π7Η) πράξη 1510 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Αθηναίων που αφορά την έγκριση για την παράταση 
παραχώρησης χρήσης του δημοτικού ακινήτου για την 
ίδρυση και λειτουργία χώρου φιλοξενίας νεοεισερχομέ-
νων πολιτών τρίτων χωρών.

4. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΓΔΟΥ/2017/9 εισήγηση της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό εξόδων του 
Ειδικού Φορέα 49-150 «Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυ-
τοποίησης» του προϋπολογισμού του Υπουργείου Με-
ταναστευτικής Πολιτικής ύψους 239.860,00 € μηνιαίως 
(2.878.320,00 € ετησίως), αποφασίζουμε:

Συστήνουμε Ανοιχτή Δομή Προσωρινής Υποδοχής Αι-
τούντων Διεθνή Προστασία, ως Περιφερειακή Υπηρεσία 
της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στον Ελαιώ-
να Αττικής, στο ακίνητο έκτασης 20.000 τμ (κατά προσέγ-
γιση) που περικλείεται από τις οδούς Αγ. Πολυκάρπου, 
Ανωνύμου και Ορφέως, στο Ο.Τ 45-46-50 ιδιοκτησίας του 
Δήμου Αθηναίων που ευρίσκεται εντός των γεωγραφι-
κών ορίων του Δήμου Αθηναίων της Περιφέρειας Αττι-
κής, σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 382425/26.11.2015 (ΑΔΑ: 
ΩΤΗΝΩ6Μ-Π7Η) πράξη 1510 του Δημοτικού Συμβουλί-
ου του Δήμου Αθηναίων, από την ημερομηνία λήξης της 
υπ' αριθμ. 3/5262 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 
Β’ 2065/18.9.2015) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 
η οποία παύει να ισχύει από την έναρξη της παρούσας.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δη-
μοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Μαΐου 2017

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Μεταναστευτικής Πολιτικής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ  
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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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