
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αξιοποίηση μη Επιχειρησιακά Αναγκαίου Στρατι-
ωτικού Εξοπλισμού

2  Καθορισμός επιμισθίου των υπαλλήλων της Δι-
εύθυνσης Ειδικού Προγράμματος του Ενιαίου Φο-
ρέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).

3 Εισφορές κατηγοριών αυτοαπασχολούμενων και 
ελευθέρων επαγγελματιών, οι οποίοι με το προ-
γενέστερο του ν. 4387/2016 καθεστώς υπάγονταν 
στην ασφάλιση άλλων Φορέων Κύριας Ασφάλι-
σης, πλην ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ.

4 Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών με 
βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρ-
θρου 65 του ν. 4172/2013 για το έτος 2016.

5 Απονομή της ηθικής αμοιβής του επαίνου στην 
Υπάλληλο της 2ης Υ.ΠΕ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥ-
ΛΟΥ.

6 Ανάκληση άδειας καταλληλότητας της Ιδιωτικής 
Κλινικής Μητροπολιτικό Θεραπευτήριο - METRO-
PO  LITAN HOSPITAL για εμφύτευση κοχλιακών εμ-
φυτευμάτων σε παιδιά.

7 Έγκριση συμμετοχής μεταποιητικών επιχειρήσε-
ων χυμοποίησης πορτοκαλιών στο καθεστώς της 
συνδεδεμένης ενίσχυσης για την μεταποιητική 
περίοδο 2017.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ.040/17979/ Σ.5218 (1)
  Αξιοποίηση μη Επιχειρησιακά Αναγκαίου Στρα-

τιωτικού Εξοπλισμού

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α. Της παρ. 6 του άρθρου 107 του ν. 3978/2011 «Δη-

μόσιες Συμβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προμηθειών 
στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας - Εναρμόνιση 

με την Οδηγία 2009/81/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων του ΥΕΟΑ» 
(ΦΕΚ Α΄137), ως ισχύει.

β. 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).

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

2. Την υπ’ αριθμ. 626/2016 εισήγηση του προϊσταμένου 
των οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας.

3. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Χαρακτηρισμός εξοπλισμού 
ως μη επιχειρησιακά αναγκαίου

1. Οι προτάσεις του Ανωτάτου Συμβουλίου του οικείου 
Κλάδου προς το ΣΑΓΕ, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρ-
θρου 107 του ν. 3978/2011, συμπεριλαμβάνουν:

α. Τον προτεινόμενο τρόπο αξιοποίησης.
β. Το ελάχιστο αποδεκτό αντάλλαγμα για την αξιο-

ποίηση, το οποίο υπολογίζεται με βάση τις ισχύουσες 
διαδικασίες.

2. Για τον χαρακτηρισμό ορισμένου εξοπλισμού ως 
μη επιχειρησιακά αναγκαίου λαμβάνονται υπόψη ιδίως:

α. Η ισχύουσα Δομή Δυνάμεων.
β. Η πορεία υλοποίησης του Μακροπρόθεσμου Προ-

γράμματος Προμηθειών Αμυντικού Υλικού (ΜΠΠΑΥ) 
και του Τριετούς Κυλιόμενου Προγράμματος Πληρω-
μών και Παραλαβών των Προμηθειών Αμυντικού Υλι-
κού (ΤΚΠΠΠΠΑΥ) και η διαμορφούμενη δημοσιονομική 
συγκυρία.

γ. Οι επιχειρησιακές δυνατότητες και οι στόχοι που 
εξυπηρετεί ο προς αξιοποίηση στρατιωτικός εξοπλισμός, 
καθώς και οι ικανότητες εναλλακτικών κατεχόμενων εξο-
πλισμών να υλοποιήσουν τους υπόψη στόχους.

δ. Η εκτίμηση της δυνατότητας συνέχισης διατήρησης 
και απρόσκοπτης τεχνικο-εφοδιαστικής υποστήριξης 
των κατεχόμενων εξοπλισμών.

ε. Τα επιχειρησιακά πλεονεκτήματα που εξασφαλίζουν 
οι στρατιωτικοί εξοπλισμοί νέας τεχνολογίας, τα οποία 
υπαγορεύουν την αντικατάσταση των υπαρχόντων κα-
τεχόμενων εξοπλισμών.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Άρθρο 2
Εισήγηση αξιοποίησης 
του στρατιωτικού εξοπλισμού

1. Αρμόδιος φορέας για την υποβολή των εισηγήσεων 
προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας για την αξιοποίηση 
στρατιωτικού εξοπλισμού ο οποίος έχει χαρακτηρισθεί 
ως μη επιχειρησιακά αναγκαίος καθορίζεται το Γενικό 
Επιτελείο (ΓΕ) του Κλάδου στον οποίο ανήκει ο αξιοποι-
ούμενος εξοπλισμός.

2. Για τη διαμόρφωση της εισήγησης προς τον Υπουρ-
γό Εθνικής Άμυνας ως προς την διαδικασία για τη σύνα-
ψη σύμβασης, ο οικείος Κλάδος ζητά τη διατύπωση γνώ-
μης από τη Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Εθνικής Άμυνας 
και Διεθνών Σχέσεων (ΓΔΠΕΑΔΣ).

3. Το οικείο ΓΕ, με την εισήγηση του, υποβάλλει στον 
Υπουργό Εθνικής Άμυνας πλήρη φάκελο με την απόφα-
ση του ΣΑΓΕ και τη γνώμη της ΓΔΠΕΑΔΣ.

4. Η απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας για την 
αξιοποίηση διαβιβάζεται στη ΓΔΑΕΕ, για τη διενέργεια 
διαδικασιών αρμοδιότητας της, σύμφωνα με το άρθρο 
5 του ν. 3978/2011.

Άρθρο 3
Ισχύς

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2016

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ KAMΜΕΝΟΣ 

Ι

    Αριθμ. Φ.ΕΦΚΑ/οικ.53168/1905 (2)
 Καθορισμός επιμισθίου των υπαλλήλων της Δι-

εύθυνσης Ειδικού Προγράμματος του Ενιαίου 

Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 101 της περίπτωσης δ 

της παρ. 1 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο σύστημα Κοινωνι-
κής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συντα-
ξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισο-
δήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 85 Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 
29 Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 
(ΦΕΚ 180 Α΄).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ 
232 Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210 Α΄).

7. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α΄).

8. Την αριθμ. Υ29/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168/Β΄).

9. Την υπ’ αριθμ. Φ. ΕΦΚΑ/οικ.40212/10496/8-9-2016 
απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη στελέχωση της 
Διεύθυνσης Ειδικού Προγράμματος του Ενιαίου Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) (ΦΕΚ2896 Β΄).

10. Την αριθμ. Φ.ΕΦΚΑ/οικ.53143/1903/2016 εισήγηση 
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

11. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 6.000,00 € για το 
έτος 2016 και 3.000,00 € για κάθε μήνα μέχρι την πλήρη 
λειτουργία του ΕΦΚΑ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
ΚΑΕ 0269 «Λοιπές πρόσθετες αμοιβές» του προϋπολο-
γισμού του ΕΦΚΑ, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε το επιμίσθιο κάθε υπαλλήλου της Δι-
εύθυνσης Ειδικού Προγράμματος του Ενιαίου Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) στο ποσό των εκατό 
ευρώ (100,00 €) μηνιαίως.

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 
1-11-2016 και μέχρι την πλήρη λειτουργία του ΕΦΚΑ και 
όχι μετά την 31/12/2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2016

Οι Υπουργοί

Εργασίας, Κοινωνικής  
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αναπληρωτης Υπουργος
Αλληλεγγύης Οικονομικων
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. Φ11321/59554/2170 (3)
Εισφορές κατηγοριών αυτοαπασχολούμενων 

και ελευθέρων επαγγελματιών, οι οποίοι με το 

προγενέστερο του ν. 4387/2016 καθεστώς υπά-

γονταν στην ασφάλιση άλλων Φορέων Κύριας 

Ασφάλισης, πλην ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣ-

ΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 18 του ν. 4387/2016 

(Α, 85) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρ-
ρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήμα-
τος-Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών 
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παιγνίων και άλλες διατάξεις», όπως αναριθμήθηκε και 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 β και 6γ του άρθρου δεύ-
τερου του ν. 4393/2016 (ΦΕΚ 106 Α).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 39, 41 του ν. 4387/2016 
(Α, 85) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρ-
ρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος-
Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παι-
γνίων και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(Α, 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

4. Τις διατάξεις του π. δ/τος 113/2014 (Α, 180) «Οργα-
νισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Πρόνοιας».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 24/2015 (Α, 
20) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφο-
ρά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» 
και του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (α, 29) «Ρυθμίσεις 
για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση 
της ανθρωπιστικής κρίσης, και την οργάνωση της Κυ-
βέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές 
διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 (Α, 116) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Την αριθμ. οικ. 44549/Δ9.12193/09-10-2015 (Β, 
2169) Υπουργική απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπου-
λο», όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. οικ. 4051/
Δ9.14200/22.11.2016 (Β 3801) και ισχύει.

8. Τις υπ’ αριθμ. 26/12η συνεδρίαση/18.11.2016 (ΑΔΑ: 
6ΩΞ64691ΩΓ-Χ27) και 27/12η συνεδρίαση/18.11.2016 
(ΑΔΑ: ΨΡΝ04691ΩΓ-ΔΜ1) αποφάσεις του Δ.Σ του Ε.Φ.Κ.Α, 
όπως εκφράστηκε στο Δ.Σ. ΕΦΚΑ της 18/11/2016.

9. Την υπ’ αριθμ. 59067/2191/19-12-2016 εισήγηση της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα 
με την παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α 143). 
Σύμφωνα με την εισήγηση , για τις εισφορές αυτοαπα-
σχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών , οι οποίοι 
υπάγονταν στην ασφάλιση άλλων φορέων πλην ΟΑΕΕ 
και ΕΤΑΑ , δεν προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό 
του ΕΦΚΑ έτους 2017 και εξής. Το αναλογικό ποσό της 
σύνταξης που θα λάβουν οι ασφαλισμένοι αυτών των 
κατηγοριών, εξαρτάται από τα ποσά των εισφορών που 
θα καταβάλουν από το έτος 2017 και εξής, τα οποία θα 
τηρούνται σε χωριστή μερίδα για κάθε ασφαλισμένο 
και θα καθορίσουν το μέσο όρο των συντάξιμων απο-
δοχών του. Επομένως, δεν προκαλούνται αναλογιστικά 
ελλείμματα, καθώς οι μελλοντικές συνταξιοδοτικές πα-
ροχές είναι ανάλογες του μέσου όρου των αποδοχών του 
ασφαλισμένου, λαμβανομένων υπόψη και των μηνιαίων 
ελάχιστων βάσεων υπολογισμού των εισφορών και των 
ανωτάτων ορίων ασφαλιστέου εισοδήματος. Σε ταμει-
ακή βάση, τα έσοδα από την εφαρμογή της παρούσης 
Υπουργικής Απόφασης, εκτιμώνται σε 3,3 εκατομμύρια 
ευρώ ετησίως, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Ως αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες, 
υπακτέοι με το προγενέστερο του ν. 4387/2016 νομοθε-
τικό πλαίσιο στην ασφάλιση φορέων κύριας ασφάλισης, 
πλην ΕΤΑΑ και ΟΑΕΕ, ορίζονται τα παρακάτω πρόσωπα:

Α. α. Οι υπακτέοι στην Α΄ Διεύθυνση Ασφάλισης-Πα-
ροχών του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (Τομέας Ασφάλισης Ιδιοκτητών 
Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και θεσσαλονίκης), 
ιδιοκτήτες των ημερήσιων πολιτικών, οικονομικών και 
αθλητικών εφημερίδων που εκδίδονται στην Αθήνα 
και στη θεσσαλονίκη, εφόσον κυκλοφορούν μέσω ανα-
γνωρισμένου πρακτορείου τύπου και έχουν κυκλοφορία 
τουλάχιστον 5.000 φύλλα ή 1.000 φύλλα εάν εκδίδοντο 
κατά την 27η Αυγούστου 1992 και είχαν ήδη συμπλη-
ρώσει 10 έτη έκδοσης.

β. Οι υπακτέοι στην Α΄ Διεύθυνση Ασφάλισης-Παρο-
χών του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (Τομέας Ασφάλισης Ιδιοκτητών 
Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης), ως 
εκδότες ή συμμετέχοντες ή συμμετέχοντες ή μέτοχοι 
εφημερίδων από επιχειρήσεις που ανήκουν σε πολιτικό 
κόμμα ή ίδρυμα, συμμετέχοντες σε επιχειρήσεις συνι-
διοκτησίας ή κοινωνίας και εταίροι ή μέτοχοι νομικών 
προσώπων.

Β. Οι υπακτέοι στη Β΄ Διεύθυνση Ασφάλισης-Παροχών 
του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (Τομέας Ασφάλισης Ιδιοκτητών, Συντα-
κτών και Υπαλλήλων Τύπου), ιδιοκτήτες των εφημερίδων 
και περιοδικών που εκδίδονται σε όλη την επικράτεια, 
εκτός των ιδιοκτητών ημερήσιων εφημερίδων Αθηνών 
και Θεσσαλονίκης.

Γ. Οι υπακτέοι στη Β΄ Διεύθυνση Ασφάλισης-Παροχών 
του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (Τομέα Ασφάλισης Ανταποκριτών Ξέ-
νου Τύπου), ανταποκριτές εφημερίδων της αλλοδαπής, 
περιοδικών, πρακτορείων ειδήσεων, ραδιοφωνικών και 
τηλεοπτικών ιδρυμάτων.

Δ. Οι υπακτέοι στη Β΄ Διεύθυνση Ασφάλισης-Παροχών 
του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (Τομέας Ασφάλισης Φωτοειδησεογρά-
φων και Εικονοληπτών Επικαίρων Τηλεόρασης), φωτο-
ειδησεογράφοι και εικονολήπτες επικαίρων τηλεόρασης.

Ε. α. Οι υπακτέοι στη Δ΄ Διεύθυνση Ασφάλισης-Παρο-
χών του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (Τομέας Σύνταξης Εφημεριδοπωλών 
και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών), εφημεριδοπώ-
λες, διανομείς τύπου και υποπράκτορες που απασχο-
λούνται κατά κύριο επάγγελμα με τη διακίνηση, διανομή 
και πώληση εφημερίδων και λοιπών εντύπων που κυ-
κλοφορούν μέσω πρακτορείων εντός της ασφαλιστέας 
περιοχής αρμοδιότητας της Δ΄ Ασφάλισης - Παροχών 
του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

β. Οι υπακτέοι στη Δ΄ Διεύθυνση Ασφάλισης-Παροχών 
του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (Τομέας Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και 
Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών), εταίροι ή μέτοχοι 
νομικών προσώπων, ανεξαρτήτως εταιρικής μορφής, 
με σκοπό, μεταξύ άλλων, και τη διακίνηση διανομή και 
πώληση εφημερίδων και λοιπών εντύπων που κυκλο-
φορούν μέσω των πρακτορείων εντός της ασφαλιστέας 
περιοχής αρμοδιότητας της Δ΄ Ασφάλισης - Παροχών 
του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

ΣΤ. α. Οι υπακτέοι στο Περιφερειακό Τμήμα Ασφάλισης - 
Παροχών Θεσσαλονίκης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (Τομέας Σύνταξης 
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Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσα-
λονίκης), εφημεριδοπώλες, διανομείς τύπου και υποπρά-
κτορες που απασχολούνται με τη διακίνηση, διανομή και 
πώληση εφημερίδων και λοιπών εντύπων που κυκλοφο-
ρούν μέσω των πρακτορείων αρμοδιότητος του Περιφε-
ρειακού Τμήματος Ασφάλισης - Παροχών του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, 
που καθορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 31720/Σ.503/10.12.1962 
απόφαση Υπουργού Εργασίας (ΦΕΚ Β 503).

β. Οι υπακτέοι στο Περιφερειακό Τμήμα Ασφάλισης -
Παροχών Θεσσαλονίκης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (Τομέας Σύ-
νταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων 
Θεσσαλονίκης ), ομόρρυθμοι εταίροι ή εταίροι ή κάτοχοι 
μεριδίων ή μετοχικού κεφαλαίου αν πρόκειται για κε-
φαλαιουχικές εταιρείες με σκοπό μεταξύ άλλων, και τη 
διακίνηση διανομή και πώληση εφημερίδων και λοιπών 
εντύπων που κυκλοφορούν μέσω των πρακτορείων αρ-
μοδιότητος του Περιφερειακού Τμήματος Ασφάλισης -
Παροχών του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Ζ. Οι υπακτέοι [σύμφωνα με το ν. 3871/1958 (ΦΕΚ 
Α178) και Κεφ. IB΄ του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ (ΥΑ 55575/18-11-65, ΦΕΚ Β816)] στην ασφάλιση 
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εφημεριδοπώλες (πωλητές εφημερίδων 
και περιοδικών).

Η. Οι πωλητές λαϊκών αγορών που υπήγοντο στην 
ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ν.δ. 78/1973, ΦΕΚ Α 156 και 
Υ.Α. 21/21/4881/14-1-75/ΦΕΚ Β΄49).

Άρθρο 2
Ασφαλιστικές εισφορές

1. Τα πρόσωπα του άρθρου 1 της παρούσης, ανεξαρτή-
τως ημερομηνίας πρώτης υπαγωγής τους στην ασφάλιση, 
από 1.1.2017 καταβάλλουν ποσοστό μηνιαίας ασφαλιστι-
κής εισφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης σύμφωνα 
με το άρθρο 39 παράγραφοι. 1, 2 , 13 του ν. 4387/2016. 
Η εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των ανωτέρω 
προσώπων που υπάγονται στον ΕΟΠΥΥ είναι αυτή που 
ορίζεται στο άρθρο και 41 παρ. 2 του  ν. 4387/2016.

2. Για τη βάση υπολογισμού, την μηνιαία ελάχιστη 
βάση υπολογισμού επί της οποίας υπολογίζονται τα 
ανωτέρω ποσοστά εισφοράς καθώς και το ανώτατο 
όριο ασφαλιστέου μηνιαίου εισοδήματος εφαρμόζεται 
το άρθρο 39 παρ. 2 και 3 του ν. 4387/2016.

Η παρούσα απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2016 

Ο Υφυπουργός 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

 Ι

   Αριθμ. ΔΟΣ Γ 1188835 ΕΞ 2016 (4)
Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών με 

βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρ-

θρου 65 του ν. 4172/2013 για το έτος 2016.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του 

άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄).

2. Τις διατάξεις ίου άρθρου 29 του ν. 4153/2013 (ΦΕΚ 
116Α΄) «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευ-
ρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας 
και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) με τα συναφή Παραρτήματα Α΄ 
και Β΄ σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε 
φορολογικά θέματα και του Πρωτοκόλλου Τροποποί-
ησης αυτής» αναφορικά με την εδαφική επέκταση της 
Σύμβασης με δηλώσεις που κατατίθενται σε ένα από 
τους δύο θεματοφύλακες από τα προσχωρήσαντα Κράτη 
στη Σύμβαση.

3. Τις Δηλώσεις εδαφικής επέκτασης που κατατέθη-
καν στον ΟΟΣΑ (Θεματοφύλακας) από το Ηνωμένο 
Βασίλειο για Τζέρσεϋ την 17.02.2014 με έναρξη ισχύος 
από 01.03.2014 και από την Ολλανδία την 29.05.2013 
με έναρξη ισχύος την 01.09.2013 για Ολλανδικές 
Αντίλλες.

4. Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α 116/23.9.2015) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄ 210/5-11-2016) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την απόφαση με αριθμό ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016, 
(ΦΕΚ 3696 Β΄/15-11-2016). «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπάνάτσι-
ου».

7. Την πράξη,1/20-1-2016 του Υπουργικού Συμβουλίου 
«Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικο-
νομικών (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 18/20-1-2016).

8. Το π.δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (ΦΕΚ Α΄178).

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

1. Τα μη συνεργάσιμα κράτη (κράτη ή περιοχές δι-
καιοδοσίας ή υπερπόντιες-χώρες ή εδάφη που τελούν 
υπό οποιοδήποτε καθεστώς σύνδεσης ή εξάρτησης, 
κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 65, του
ν. 4172/2013), για το έτος 2016 είναι τα εξής:

α/α

1. Ανδόρα Andorra

2. Αντίγκουα 
και Μπαρμπούντα Antigua & Barbuda

3. Μπαχάμες the Bahamas

4. Μπαχρέιν Bahrain

5. Μπαρμπάντος Barbados

6. Μπρουνέι Brunei

7. Νήσοι Κουκ the Cook Islands

8. Ντομίνικα Dominica

9. Γρενάδα Grenada

10. Γουατεμάλα Guatemala

11. Λίβανος Lebanon
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12. Λιβερία Liberia

13. Λιχτενστάιν Liechtenstein

14. Μαλαισία Malaysia

15. Νήσοι Μάρσαλ Marshall Islands

16. Μονακό Monaco

17. Ναούρου Nauru

18. ΠΓΔΜ FYROM

19. Νιούε Niue

20. Παναμάς Panama

21. Φιλιππίνες Philippines

22. Αγία Λουκία St. Lucia

23. Άγιος Χριστόφορος 
και Νέβις St. Kitts and Nevis

24. Άγιος Βικέντιος 
και Γρεναδίνες

St. Vincent 
and the Grenadines

25. Σαμόα Samoa

26. Παρθένοι νήσοι των ΗΠΑ US Virgin Islands

27. Βανουάτου Vanuatu

28. Ουρουγουάη Uruguay

29. Χόνγκ-Κόνγκ Hong-Kong

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2016  

Ο Υπουργός Η Υφυπουργός Οικονομικών

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Ι

    Αριθμ. Α2β/Γ.Π. 90441 (5)
Απονομή της ηθικής αμοιβής του επαίνου στην 

Υπάλληλο της 2ης Υ.ΠΕ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟ-

ΠΟΥΛΟΥ.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του ν. 3528/

2007.
2. Το με αρ. 73/23.9.2015 (ΦΕΚ 116/2015) Προεδρικό 

Διάταγμα «Διορισμός Αντιπροέδρου Κυβέρνησης, Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

3. Την με αριθμ. Υ25/6.10.2015 (ΦΕΚ 2144 Β) απόφα-
ση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη».

4. Το αριθμ. 360/29.11.2016 έγγραφο της 2ης Υ.ΠΕ.
5. Το με αριθμ. 2η/7.7.2016 απόσπασμα πρακτικού 

τακτικής συνεδρίασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
της 2ης Υ.ΠΕ., αποφασίζουμε:

Απονέμουμε την Ηθική Αμοιβή του Επαίνου στην 
υπάλληλο ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλική, μόνιμη υπάλ-

ληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού, Προϊστα-
μένη Διεύθυνσης Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 
της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, 
για την εξαιρετική αφοσίωση και ζήλο που έχει επιδείξει 
πέραν της άσκησης των καθηκόντων της, απασχολού-
μενη καθημερινά και εκτός ωραρίου για την αποτελε-
σματική προώθηση των στόχων της Υπηρεσίας, για το 
εξαίρετο ήθος, την ανιδιοτέλεια, τη συνεργατικότητα 
και την γενικότερη προσφορά της στο σύστημα υγείας 
της 2ης Υ.ΠΕ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2016

Ο Υπουργός Ο Αναπληρωτής
Υγείας Υπουργός Υγείας

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

 Ι

   Αριθμ. Α3γ/οικ. 96723 (6)
Ανάκληση άδειας καταλληλότητας της Ιδιωτι-

κής Κλινικής Μητροπολιτικό Θεραπευτήριο - 

METROPOLITAN HOSPITAL για εμφύτευση κο-

χλιακών εμφυτευμάτων σε παιδιά.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α΄) «Διορισμός Αντιπρο-

έδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 
29/Α/2015), «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για 
την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργά-
νωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων 
και λοιπές διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 
123 Α/92) «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος 
Υγείας».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 2 και 4 παρ. 1 του 
ν. 1278/1982 (ΦΕΚ 105/Α΄/82) «Για σύσταση Κεντρικού 
Συμβουλίου Υγείας « (ΦΕΚ 105/Α΄/82) όπως επαναφέρ-
θηκε σε ισχύ με το άρθρο 1 του ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34/
Α΄/94) «Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας 
και άλλες διατάξεις».

5. Το π.δ. 106/2014 (Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας), όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 7 του ν. 3329 (ΦΕΚ 81/
Α΄/4/4/2005) Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης και λοιπές διατάξεις.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 1471/1984 
(ΦΕΚ 112/τ.Β΄) «Για τη ρύθμιση θεμάτων Νοσηλευτικών 
Ιδρυμάτων, Αγροτικών Ιατρείων και Υγειονομικών Σταθ-
μών και άλλων συναφών διατάξεων».

8. Την αριθμ. Υ 25 απόφαση (ΦΕΚ 2144/Β΄/6-10-2015) 
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Υγείας Παύλο Πολάκη.
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9. Την υπ’ αριθμ. Υ4α/12795/24-11-1997 Υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 1084/Β΄/1997) «Καθορισμός προδιαγρα-
φών που πρέπει να πληρούν τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ 
και οι ιδιωτικές κλινικές για την εμφύτευση Κοχλιακών 
Εμφυτευμάτων».

10. Τις διατάξεις του ν. 2920/2001 (ΦΕΚ 131/τ.Β΄) «Σώμα 
Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) 
και άλλες διατάξεις».

11. Την υπ’ αριθμ. 14 Απόφαση της 251ης /10-11-2015 
Ολομέλειας του ΚΕΣΥ.

12. Την αριθμ. Α3γ/οικ. 75136/10-10-2016 απόφαση 
αποδοχής Ολομέλειας του Κ.Ε.Σ.Υ. από τον Αναπληρωτή 
Υπουργό Υγείας.

13. Την με αριθμ. Α3γ/οικ. 75283/10-10-2016 υπουργι-
κή απόφαση (Φ.Ε.Κ. 3509/Β΄/1-11-2016) με θέμα: «Άδεια 
Καταλληλότητας Ιδιωτικής Κλινικής Μητροπολιτικό θε-
ραπευτήριο - METROPOLITAN HOSPITAL για εμφύτευση 
κοχλιακών εμφυτευμάτων σε παιδιά».

14. Την με αριθμ. Υ10α/Γ.Π.40499/19-7-2013 απόφαση 
του Γεν. Γραμματέα Υγείας με θέμα την πρόσληψη του Ιά-
κωβου Οικονομίδη ειδικότητας Ωτορινολαρυγγολογίας 
ως επικουρικού γιατρού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου στο ΓΝΑ ΕΛΠΙΣ.

15. Την με αριθμ. 10228/1-8-2013 Σύμβαση Εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Επικουρικού Ειδικευμένου γιατρού 
και το ΓΝΑ ΕΛΠΙΣ.

16. Τις με αριθμ. 2360/11-8-2014, 465/2-2-2015, 1127/
30-3-2015, 3721/11-12-2015 και 3056/13-9-2016 αποφά-
σεις του Διοικητή του Νοσοκομείου «ΕΛΠΙΣ», σχετικά με 
παρατάσεις σύμβασης επικουρικού ιατρού.

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

Ανακαλούμε την υπ’ αριθμ. Α3γ/οικ. 75283/10-10- 2016 
υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 3509/Β΄/1-11-2016) με την οποία 
χορηγήθηκε άδεια Καταλληλότητας στην Ιδιωτική Κλινική 
Μητροπολιτικό θεραπευτήριο - METROPOLITAN HOSPITAL 
για εμφύτευση κοχλιακών εμφυτευμάτων σε παιδιά.

Η εν λόγω ανάκληση πραγματοποιείται καθόσον ο ένας 
εκ των επιστημονικά υπεύθυνων ιατρών και συγκεκριμένα 
ο Οικονομίδης Ιάκωβος έχει προσληφθεί βάσει των ανωτέ-
ρω (14, 15 και 16) σχετικών ως Επικουρικός Ιατρός πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης στο Γ.Ν.Α. «ΕΛΠΙΣ» με απο-
τέλεσμα να μην πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της 
υπ’ αριθμ. Υ4α/12795/24-11-1997 υπουργικής απόφασης 
(ΦΕΚ 1084/Β71997) ως προς τη στελέχωση του Κέντρου.

Ομοίως ανακαλείται και η υπ’αριθμ. Α3γ/οικ. 75136/
10-10-2016 υπουργική απόφαση, με την οποία έγινε 
η αποδοχή της σχετικής υπ’ αριθμ. 14 απόφασης της 
251/10-11-2015 Ολομέλειας του ΚΕΣΥ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2016 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

    Αριθμ. 6193/145096 (7)

Έγκριση συμμετοχής μεταποιητικών επιχειρή-

σεων χυμοποίησης πορτοκαλιών στο καθεστώς 

της συνδεδεμένης ενίσχυσης για την μεταποιη-

τική περίοδο 2017.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2 του άρθρου 6 της με αριθμ. 561/26111/

5-3-2015 υπουργικής απόφασης (Β΄446) «Καθορισμός 
λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης 
στον τομέα των πορτοκαλιών που οδηγούνται προς χυ-
μοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου».

β) των άρθρων 2 και 8 της με αριθμ. 4653/106862/
2-10-2015 υπουργικής απόφασης (Β΄2157) «Συμπληρω-
ματικά μέτρα εφαρμογής της συνδεδεμένης ενίσχυσης 
στον τομέα των πορτοκαλιών που οδηγούνται προς χυ-
μοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου», όπως τροποποιή-
θηκε με την αρ. 5744/135705/7-12-2015 (Β΄ 2702) όμοια 
απόφαση, 

γ) της παρ. 2 του αρ. 62 του ν. 4235/2014 «Διοικητικά 
μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της 
ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των 
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστα-
σίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

ε) του άρθρου 33 της με αριθμ. 104/7056/2015 υπουρ-
γικής απόφασης (ΦΕΚ 147Β/22-2-2015) «Εθνικές επιλο-
γές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των 
άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 
1307/2013 και του Κανονισμού (ΕΚ)1306 /2013 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».

2. α) το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄38).

β) το π.δ. 70/2015 (Α΄114) «Ανασύσταση των Υπουρ-
γείων ... Ανάπτυξης και Τουρισμού».

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

δ) το π.δ. 107/2014 (Α΄174) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»

3. τις αιτήσεις των μεταποιητικών επιχειρήσεων.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-

φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Εγκρίνουμε, σύμφωνα με το άρθρο 2 της 4653/
106862/2-10-2015 υπουργικής απόφασης όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, τις παρακάτω μεταποιητικές 
επιχειρήσεις χυμοποίησης πορτοκαλιών, προκειμένου 
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να συμμετάσχουν στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης χυμοποίησης πορτοκαλιών για την περίοδο μετα-
ποίησης έτους 2017.

α.α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

1 ΑΡΑΧΘΟΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΥΜΩΝ ΑΡΑΧΟΟΣ Α.Ε

2 ΑΣΕΕ ΑΜΥΚΛΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΛΑΚΩΝΙΑ» «ΛΑΚΩΝΙΑ»

3 ΑΦΟΙ Ν.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Α.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΧΥΜΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΝΩΠΩΝ ΑΦΟΙ Ν.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Α.Ε.

4 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΩΤ. ΜΑΤΡΑΓΚΟΣ ΑΒΕΕ ΛΕΡΝΑ-ΜΑΤΡΑΓΚΟΣ ΑΒΕΕ

5 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΥΜΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΩΝ Α.Ε. ΒΙΟΧΥΜ Α.Ε.

6 ΒΙΟΦΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΡΕΣΚΩΝ ΧΥΜΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΦΡΕΣ ΑΕ

7 ΒΙΤΑΦΡΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΥΜΩΝ ΑΕ THE ORANGE FACTORY

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΥΜΩΝ 
Κ.ΔΕΔΕΣ ΑΣΠΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΠΙΣ Α.Ε.

9 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ-ΡΕΑ Ε.Α.Σ.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ-ΡΕΑ

10 ΛΑΚΩΝΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΥΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΚΩΝΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ Α.Ε

11 ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΤΡΑΓΚΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ IKE ΦΡΟΥΤΟΧΥΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

12

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΑΣ.ΜΑΤΡΑΓΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΑΤΡΑΓΚΟΣ ΦΡΟΥΤΑΕ

13 ΧΥΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΕ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΥΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΕ

14 ALBERTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΥΜΩΝ ALBERTA S.A.

15 FRUIT CARE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΥΜΩΝ 
ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΕ FRUIT CARE ΕΠΕ

16 FRUJUICEXPORT ΜΟΝ/ΠΗ Ι.Κ.Ε F.J.E.S.M.P.C.

17 HELLENIC FRUITS JUICES ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΥΜΩΝ ΑΕ HELLENIC FRUITS JUICES AE

Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2016 

Ο Υπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  
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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 Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

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. 

E     

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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