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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της αριθμ. 129345/24.11.2017 (Β’
4124) «Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται
στα καθεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού
νόμου 4399/2016, “Γενική Επιχειρηματικότητα”,
“Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ”, “Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού” και “Επενδύσεις μείζονος μεγέθους”, του έτους 2017» όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.

2

Τροποποίηση της αριθμ. ΥΠΠOA/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/
ΤΔΥΕΦ/262844/18408/13772/689/4-6-2018 (Β’ 2085)
απόφασης της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 129525
(1)
Τροποποίηση της αριθμ. 129345/24.11.2017 (Β’
4124) «Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται
στα καθεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού
νόμου 4399/2016, “Γενική Επιχειρηματικότητα”,
“Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ”, “Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού” και “Επενδύσεις μείζονος μεγέθους”, του έτους 2017», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του νόμου 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών
Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 117), όπως ισχύουν και ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 28 αυτού.
2. Τις διατάξεις του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού
651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης Ιουνίου
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2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων
ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (EE L 187 της
26.06.2014, σ. 1-178), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του νόμου 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», (Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10
του ν. 4337/2015 (Α΄ 129).
4. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 702/2014 της
Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας
και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων
με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107
και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και ειδικότερα το άρθρο 14 αυτού (EE L 193 της
01.07.2014, σ. 1-75).
5. Την 129229/24-11-2017 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων του
τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ
μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), που
μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του
ν. 4399/2016 και των προδιαγραφών, πρόσθετων όρων,
περιορισμών και προϋποθέσεων, καθώς και κάθε σχετικού θέματος για την παροχή των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια του τομέα αυτού» (Β’ 4122).
6. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διόρθωσης» (Α΄ 133).
7. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
8. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄192).
9. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
10. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
11. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
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12. Την αριθμ. 340/18-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Θεόδωρο
Σκυλακάκη» (Β΄ 3051).
13. Την αριθμ. 129345/24.11.2017 (Β’ 4124/27-11-2017)
κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός του ποσού, κατά
είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, “Γενική Επιχειρηματικότητα”, “Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ”, “Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού”
και “Επενδύσεις μείζονος μεγέθους”, του έτους 2017»,
όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 67801/27.06.2019 (Β’
2654) κοινή υπουργική απόφαση και ισχύει.
14. Την C(2018)4206 final/06-07-2018 απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται το σχέδιο αξιολόγησης του καθεστώτος της Γενικής Επιχειρηματικότητας του ν. 4399/2016.
15. Την - S.A. 54391-επικύρωση της γνωστοποίησης
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή του 35976/29.03.2018 (Β’
1272) καθεστώτος ενισχύσεων του αναπτυξιακού ν.
4399/2016 «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ».
16. Την - S.A. 54392-επικύρωση της γνωστοποίησης
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των 35979/29.03.2018 (Β’
1271) και 21141/18.02.2019 (Β’ 517) καθεστώτων του
αναπτυξιακού ν. 4399/2016 «Ενισχύσεις Μηχανολογικού
Εξοπλισμού».
17. Την αριθμ.: 915 /ΓΔΟΥ 20.11.2019 εισήγηση (άρθρο
24 παρ. 5ε του ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 10 παρ. 6 του ν. 4337/2015) της Προϊσταμένης
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 της παρούσας με την οποία
αντικαθίσταται το άρθρο 4 της 129345/24.11.2017 κοινής
υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Η προκαλούμενη δαπάνη θα αντιμετωπισθεί στο πλαίσιο
των υφιστάμενων ορίων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της αριθμ. 129345/24.11.2017 (Β’
4124/27-11-2017) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων
του αναπτυξιακού ν. 4399/2016, “Γενική Επιχειρηματικότητα”, “Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ”, “Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού” και “Επενδύσεις μείζονος μεγέθους”,
του έτους 2017», ως εξής:
Άρθρο 1
1. Η περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 1
αντικαθίσταται, ως εξής:
«β. της γενικής επιχειρηματικότητας, στα διακόσια σαράντα τρία εκατομμύρια (243.000.000) ευρώ».
2. Η περίπτωση α του άρθρου 2 αντικαθίσταται, ως
εξής:
«α. Της γενικής επιχειρηματικότητας, στα εκατόν εβδομήντα έξι εκατομμύρια (176.000.000) ευρώ».
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3. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται, ως εξής:
«Άρθρο 4
Πηγές Χρηματοδότησης Επιβάρυνση Κρατικού Προϋπολογισμού
α. Τα ποσά των επιχορηγήσεων, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους
της δημιουργούμενης απασχόλησης των επενδυτικών
σχεδίων της παρούσας απόφασης καλύπτονται από τον
Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων στον οποίο εγγράφεται η δαπάνη των πεντακοσίων εβδομήντα εννέα
εκατομμυρίων (579.000.000) ευρώ, και δύναται να προέλθουν από εθνικούς πόρους ή τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.
β. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης εκτιμάται ότι
i. για το έτος 2017 καθώς και για το έτος 2018 δεν
προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων καθώς και απώλεια φορολογικών
εσόδων.
ii. για το έτος 2019 δεν θα προκύψει δαπάνη σε βάρος
του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων καθώς και
απώλεια φορολογικών εσόδων.
iii. για τα επόμενα τρία έτη (2020, 2021, 2022) θα προκύψει δαπάνη πεντακοσίων σαράντα τριών εκατομμυρίων (543.000.000) ευρώ σε βάρος του Προϋπολογισμού
Δημοσίων Επενδύσεων. Για τα έτη αυτά θα προκύψει
απώλεια φορολογικών εσόδων ύψους ογδόντα εκατομμυρίων (80.000.000) ευρώ.
iv. για το έτος 2023 θα προκύψει δαπάνη είκοσι δύο
εκατομμυρίων (22.000.000) ευρώ σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων και για το έτος
2024 θα προκύψει δαπάνη δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων (14.000.000) ευρώ σε βάρος του Προϋπολογισμού
Δημοσίων Επενδύσεων».
Άρθρο 2
α. Κατά τα λοιπά ισχύ έχει η 129345/24.11.2017
(Β’ 4124/27-11-2017) κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα
επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού ν. 4399/2016, “Γενική Επιχειρηματικότητα”, “Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ”, “Ενισχύσεις
μηχανολογικού εξοπλισμού” και “Επενδύσεις μείζονος
μεγέθους”, του έτους 2017», όπως έχει τροποποιηθεί με
την αριθμ. 67801/27.06.2019 (Β’ 2654) κοινή υπουργική
απόφαση και ισχύει.
β. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την
ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2019
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός Οικονομικών

Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
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Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/
ΤΔΥΕΦ/691066/52053/50814/1708
(2)
Τροποποίηση της αριθμ. ΥΠΠOA/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/
ΤΔΥΕΦ/262844/18408/13772/689/4-6-2018
(Β’ 2085) ) απόφασης της Υπουργού Πολιτισμού
και Αθλητισμού
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παραγράφου 1 του άρθρου 69 του ν. 2121/1993
«Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα» (Α’ 25), όπως ισχύει.
β. του άρθρου 46 καθώς και του άρθρου 51Α του
ν. 4481/2017 (Α’ 100) «Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων,
χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 45 του ν. 4531/2018 (Α΄ 62).
γ. του π.δ. 311/1994 «Καταστατικό του Οργανισμού
Πνευματικής Ιδιοκτησίας» (ΟΠΙ) (Α’ 165), όπως ισχύει
δ. Των άρθρων 9, 16 και 28 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων»
ε. του π.δ. 4/2018 (Α’ 7) «Οργανισμός του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως ισχύει.
στ. του π.δ. 70/2015 (Α’ 114) «Ανασύσταση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών ….»
ζ. του π.δ. 83/2019 (Α’ 121) ) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβερνήσεως, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών»
η. του π.δ. 84/2019 (Α’ 123) «Σύσταση και κατάργηση
Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών /Ενιαίων
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
2. Την αριθμ. 224747/15.05.2018 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού σύμφωνα με την οποία
ανακλήθηκε οριστικά η άδεια λειτουργίας του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης (ανεξάρτητης οντότητας
διαχείρισης του άρθρου 50 ν. 4481/2017) με την επωνυμία «ΑΕΠΙ – Ελληνική Εταιρεία προς Προστασίαν της
Πνευματικής Ιδιοκτησίας Α.Ε.» και με τον διακριτικό τίτλο
«ΑΕΠΙ» (Β’ 1767).
3. Την αριθμ.ΥΠΠOA/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/262844/
18408/13772/689/4-6-2018 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (Β’ 2085) «Ανάθεση στον ΟΠΙ
της έκτακτης διαχείρισης των δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας των δικαιούχων-μελών της ΑΟΔ του άρθρου
50 του ν. 4481/2017, η άδεια λειτουργίας της οποίας
ανακλήθηκε με την 224747/15.05.2018 απόφαση της
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού - Διορισμός Προσωρινού Διαχειριστή του άρθρου 51Α του ν. 4481/2017
και λοιπά θέματα».
4. Την αριθμ. ΥΠΠOA/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/ 645820/
48822/47653/1575/25-11-2019 (Β΄4284) απόφαση
της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, με την
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οποία τροποποιήθηκε η ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/262844/14808/13772/689/4-6 -2018 (Β΄2085) όμοια
απόφαση και έγινε αποδεκτή η παραίτηση της Μαρίας
Βλάχου του Μιχαήλ από τη θέση της προσωρινής διαχειρίστριας της Ειδικής Υπηρεσίας Έκτακτης Διαχείρισης
από 18-11-2019,
5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Α. Τροποποιούμε την αριθμ. ΥΠΠOA/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/
ΤΔΥΕΦ/262844/18408/13772/689/4-6-2018 απόφαση
της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, (Β’ 2085),
όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΥΠΠOA/ΓΔΔΥΗΔ/
ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/645820/48822/47653/1575/25 -11-2019
(Β΄ 4284) όμοια απόφαση ως προς τα σημεία Β, Γ, Ε και
ΣΤ του διατακτικού αυτής και ορίζουμε τα εξής:
Ι. Διορίζουμε τον Θεόδωρο Κωνσταντακόπουλο του
Ιωάννη με ΑΔΤ Π 713671, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης
Εποπτευομένων Φορέων Δημοσιονομικών Αναλύσεων
και Χορηγιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ως προσωρινό διαχειριστή της Ειδικής Υπηρεσίας Έκτακτης Διαχείρισης δικαιωμάτων της παρ. 3 του
άρθρου 11 του π.δ. 311/1994 και του άρθρου 51Α του
ν. 4481/2017, όπως ισχύουν.
ΙΙ. Η θητεία του ως άνω διοριζόμενου ορίζεται για το
υπόλοιπο της θητείας της παραιτηθείσης προσωρινής
διαχειρίστριας Μαρίας Βλάχου ( λήξη θητείας 7-6-2020) .
Η θητεία του προσωρινού διαχειριστή λήγει με την
πλήρωση της προϋπόθεσης της παρ. 8 του άρθρου 51Α
του ν. 4481/2017 ή την παρέλευση του χρόνου για τον
οποίο διορίστηκε. Ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού δύναται με αιτιολογημένη απόφασή του να ανακαλέσει το διορισμό του προσωρινού διαχειριστή.
ΙΙΙ. Ο προσωρινός διαχειριστής λαμβάνει τις αποδοχές της θέσης του Προϊσταμένου Διεύθυνσης από το
φορέα που μισθοδοτείται. Κατά το μέρος που οι μικτές
αποδοχές υπερβαίνουν τις αποδοχές του Προϊσταμένου Διεύθυνσης, αυτό καθορίζεται με κοινή υπουργική
απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51Α
του ν. 4481/2017.
IV. Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύεται στη θέση του
προσωρινού διαχειριστή λογίζεται, για όλες τις συνέπειες, ως πραγματική υπηρεσία στην οργανική του θέση.
Σε περίπτωση αποχώρησής του από την ως άνω θέση ή
τη λήξη της θητείας του επανέρχεται αυτοδικαίως στην
οργανική του θέση.
Β. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί η ισχύς της αριθμ.
ΥΠΠOA/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/262844/18408/13772/
689/4-6-2018 (Β’ 2085) απόφασης της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2019
Η Υπουργός
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 4657/17.12.2019

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02046571712190004*

