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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
23 Δεκεμβρίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.

Αρ. Φύλλου 1091

ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
1

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

2

Υπουργείο Εσωτερικών

1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Αριθμ. 132165
Αποδοχή παραίτησης και διορισμός νέου μέλους και Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου του
ν.π.ι.δ. «Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας»
με δ.τ. «Ε.Σ.Υ.Π.».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 6 του ν. 4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμματείας
για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 16), όπως ισχύει,
β. του άρθρου 6 του ν. 2839/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων
του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 196),
γ. των άρθρων 22 παρ. 3 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» (Α΄ 176),
δ. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης»
(Α΄ 133), όπως ισχύει,
ε. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 112), όπως ισχύει,

στ. του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131), όπως
ισχύει,
ζ. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192), όπως ισχύει,
η. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),
θ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121),
ι. της 46/18-7-2019 απόφασης του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα:
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β΄ 3100).
2. Την 53867/18-5-2018 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. «Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας»
(Ε.Σ.Υ.Π.)» (ΥΟΔΔ 290).
3. Την 83442/2-8-2018 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ορισμός Προέδρου και μέλους
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. «Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας» (Ε.Σ.Υ.Π.)» (ΥΟΔΔ 446).
4. Την 110173/18-10-2018 απόφαση του Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης «Αποδοχή παραίτησης και διορισμός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ.
«Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας» με δ.τ. «Ε.Σ.Υ.Π.»
(ΥΟΔΔ 621).
5. Την 99033/2.10.2019 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Αποδοχή παραιτήσεων, παύση μέλους και διορισμός νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.ι.δ. «Εθνικό Σύστημα Υποδομών
Ποιότητας» με δ.τ. «Ε.Σ.Υ.Π.» (ΥΟΔΔ 822).
6. Την από 7-11-2019 επιστολή/δήλωση παραίτησης
του Αθανάσιου Τσιμπερδώνη του Ιερεμία από τη θέση
του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Σ.Υ.Π.,
η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Ανάπτυξης
και Επενδύσεων.
7. Το με Α.Π.: 1476/16.12.2019 έγγραφο του Γραφείου
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχετικά με τον
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ορισμό μέλους και Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου
Ε.Σ.Υ.Π.
8. Το 02-3163/ΝΚ/φμ/17.12.2019 έγγραφο του Ε.Σ.Υ.Π.
σχετικά με τη βεβαίωση πρόβλεψης πίστωσης στον προϋπολογισμό του ΕΣΥΠ έτους 2019 και 2020.
9. Τη με Α.Π.: 1006/ΓΔΟΥ/18.12.2019 Ειδική Έκθεση της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (άρθρο 24 παρ. 5.ε του
ν. 270/2014, όπως ισχύει).
10. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας του Διοικητικού
Συμβουλίου του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.),αποφασίζουμε:
1. Αποδεχόμαστε την παραίτηση του Αθανασίου Τσιμπερδώνη του Ιερεμία, Πολιτικού Μηχανικού, με Α.Δ.Τ.:
ΑΝ 512583, από τη θέση του μέλους και Προέδρου του
Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.).
2. Διορίζουμε ως μέλος και Πρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.), τον Αδριανό Παυλόπουλο του Θεοφάνη,
Εκπαιδευτικό Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με ΑΔΤ ΑΚ
523733.
3. Κατά τα λοιπά ισχύει η 53867/18-5-2018 απόφαση
του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΥΟΔΔ 290),
όπως τροποποιήθηκε με την 99033/2.10.2019 απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΥΟΔΔ 822)
και ισχύει.
4. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2019
Ο Υπουργός
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Αριθμ. 131841
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 625ΕΥΘΥ/83310
(ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 456/9-8-2018) κοινής υπουργικής
απόφασης με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπής
Εποπτείας Διαδικασίας Επιλογής (Ε.Ε.Δ.Ε.) για
την απόσπαση ή μετακίνηση προσωπικού στις
Ειδικές Υπηρεσίες του ν. 4314/2014 κατ΄ εφαρμογή της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 34 του
ν. 4314/2014 (Α΄ 265)», όπως ισχύει.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 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. Το ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α΄ 265) «Α) Για τη διαχείριση,
τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020,
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Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012
(ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του
ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α΄297’) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
3. Το π.δ. 147/2017 (ΦΕΚ Α΄192) «Οργανισμός του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
4. Το π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/τ.Α΄/08-07-2019) περί της
σύστασης, συγχώνευσης, μετονομασίας και κατάργησης Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων
τους - μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ
Υπουργείων.
5. Το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/τ.Α΄/09-07-2019), περί
διορισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
6. Την υπ’ αριθμό 47/18.07.2019 (ΦΕΚ Β΄ 3100) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων για Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη.
7. Την υπ’ αριθμό 129209/ΕΥΘΥ 938/24.11.2017
(ΦΕΚ Β΄ 4190) κοινή υπουργική απόφαση «Διαδικασία
απόσπασης ή μετακίνησης προσωπικού στις Ειδικές Υπηρεσίες του ν. 4314/2014 κατ΄ εφαρμογή της περ. γ) της
παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265)», και
ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 1 αυτής, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
8. Την υπ’ αριθμό 4086/19/ΓΠ/ΜΣ/στ/24-10-2019 επιστολή της ΜΟΔ Α.Ε.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αριθμό 625ΕΥΘΥ/83310
(ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 456/9-8-2018) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπής Εποπτείας Διαδικασίας Επιλογής (Ε.Ε.Δ.Ε.) για την απόσπαση ή μετακίνηση
προσωπικού στις Ειδικές Υπηρεσίες του ν. 4314/2014
κατ’ εφαρμογή της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 34
του ν. 4314/2014 (Α΄ 265)», όπως ισχύει, ως ακολούθως:
Το πρώτο εδάφιο του σημείου 1. της υπ’ αριθμό
625ΕΥΘΥ/83310 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 456/9-8-2018) κοινής
υπουργικής απόφασης τροποποιείται, ως ακολούθως:
«1. Γεώργιος Εμμανουήλ Παπαδημητρίου, του Αναστασίου με ΑΔΤ Ρ- 594703, πρόεδρος ΔΣ ΜΟΔ Α.Ε., ως
πρόεδρος».
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αριθμό
625ΕΥΘΥ/83310 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 456/9-8-2018) κοινή
υπουργική απόφαση με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπής
Εποπτείας Διαδικασίας Επιλογής (Ε.Ε.Δ.Ε.) για την απόσπαση ή μετακίνηση προσωπικού στις Ειδικές Υπηρεσίες του ν. 4314/2014 κατ’ εφαρμογή της περ. γ) της παρ. 1
του άρθρου 34 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265)», όπως ισχύει.
Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της στο ΦΕΚ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2019
Ο Υπουργός

Ο Υφυπουργός

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθμ. 89901
Καθορισμός αποζημίωσης μελών Επιτροπής
Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4354/
2015 (ΦΕΚ Α΄ 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 28 παρ. 8 και 29 του
ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α΄ 171) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
3. Το π.δ. 141/2017 (ΦΕΚ Α΄ 180) «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών».
4 Το π.δ. 142/2017 (ΦΕΚ Α΄ 181/23.11.2017) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών».
5. Το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 849/1978
(ΦΕΚ 232/Α΄/1978) «Περί παροχής κινήτρων διά την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικονομικής αναπτύξεως
της Χώρας», όπως ισχύει.
7. Την υπ' αριθμ. 340/18-07-2019 (Β΄ 3051) απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών
Θεόδωρο Σκυλακάκη».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98), όπως
έχει διατηρηθεί σε ισχύ με τις διατάξεις του άρθρου 119
του ν. 4622/2019.
9. Την αριθμ. 555595/6677/11.01.2018 (ΦΕΚ 40/
Υ.Ο.Δ.Δ/30.01.2018) απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, περί συγκρότησης της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 299141
(2701)/15.05.2019 (ΦΕΚ 322/Υ.Ο.Δ.Δ/03.06.2019) απόφαση της.
10. Το γεγονός ότι η εν λόγω Επιτροπή εκτελεί υψίστης σημασίας έργο για την οικονομία της χώρας και την
αποτελεσματικότερη δράση της δημόσιας διοίκησης,
διασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία του θεσμού των
Λαϊκών Αγορών με σκοπό την εξασφάλιση εισοδήματος
και το βιοπορισμό των δραστηριοποιουμένων σε αυτές
πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών, αλλά και την
εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού, όπως αναφέρεται στο υπ' αριθμ. οικ. 351/27.06.2019 έγγραφο της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
11. Τις Α/Α 115 (ΑΛΑ: Ω4ΤΤ7ΛΛ-ΘΞ5) και Α/Α 2548
(ΑΛΑ: 60ΞΕ7ΛΛ-ΧΖ) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας
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Κεντρικής Μακεδονίας περί διάθεσης πίστωσης
33.600,00 και 7.000,00€ (ΚΑΕ 02.21.01.721.0515.β.01 και
02.21.01.721.0515.β.02), για την κάλυψη της αποζημίωσης των μελών της εν λόγω Επιτροπής για το τρίμηνο
Οκτώβριος - Δεκέμβριος έτους 2018 και το έτος 2019.
12. Την Α/Α 3536 (ΑΔΑ: 63ΙΚ7ΛΛ-2Α9) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί διάθεσης 2.800,00€
(ΚΑΕ 02.21.01.721.0515.β.01), για την κάλυψη της αποζημίωσης των μελών της εν λόγω Επιτροπής, συμπληρωματικά για το έτος 2019, η οποία περιήλθε στην υπηρεσία
μας με το αριθμ. 569458/15.10.2019 έγγραφο της οικείας
Υπηρεσίας.
13. Το αριθμ. 615387/02.10.2019 έγγραφο της Δ/νσης
Οικονομικού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
από το οποίο, μεταξύ άλλων, προκύπτει πρόβλεψη πίστωσης στον προϋπολογισμό της οικείας Περιφέρειας,
για το οικονομικό έτος 2020, στον ΚΑΕ 01.721.0515.01,
για την κάλυψη της αποζημίωσης των μελών της εν λόγω
Επιτροπής για το έτος αυτό.
14. Την αριθμ. ΓΔΟΤΑΑΠ/2019/72 εισήγηση του Γενικού
Διευθυντή Οικονομικών Τ.Α και Αναπτυξιακής Πολιτικής
του ΥΠ.ΕΣ.
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους σαράντα τριών
χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (43.400,00€) σε βάρος του
ΚΑΕ 01.721.0515 (7.000€ αφορούν στο έτος 2018 και
36.400,00€ την ετήσια δαπάνη για το έτος 2019) του
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ανάλογη ετήσια δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της οικείας Περιφέρειας, για το έτος 2020. Οι
εν λόγω δαπάνες καλύπτονται από τα έσοδα της καταβολής ημερήσιου τέλους λαϊκών αγορών και δεν επιβαρύνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός, αποφασίζουμε:
Τον καθορισμό αποζημίωσης των μελών Επιτροπής
Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης ως ακολούθως:
1. Στο ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (250€) μηνιαίως για τον Πρόεδρο.
2. Στο ποσό των διακοσίων ευρώ (200€) μηνιαίως για
κάθε μέλος.
3. Στο ποσό εκατόν πενήντα ευρώ (150€) μηνιαίως για
τη γραμματεία.
Η ανωτέρω αποζημίωση καταβάλλεται με την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις το μήνα. Σε περίπτωση συμμετοχής σε λιγότερες
συνεδριάσεις, η αποζημίωση περικόπτεται ανάλογα.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει ένα έτος από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2019
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός
Οικονομικών

Εσωτερικών
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 1091/23.12.2019

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.

*14010912312190004*

