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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
22 Μαΐου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Σύσταση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του άρθρου
159 του ν. 3528/2007 στο Υπουργείο Εσωτερικών/Τομέας Μακεδονίας Θράκης.

2

Καθορισμός της διαδικασίας, των όρων και των
προϋποθέσεων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας ρύθμισης, για την πιστοποίηση της υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) του φυσικού
και οικονομικού αντικειμένου των επενδυτικών
σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του
ν. 4399/2016 και 3908/2011, χωρίς διενέργεια
ελέγχου, κατ’ επιλογήν του φορέα, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 16 του ν. 4399/2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

3

Κατάργηση Περιφερειακού Τμήματος Αγροτών
Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ.2926
(1)
Σύσταση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του άρθρου
159 του ν. 3528/2007 στο Υπουργείο Εσωτερικών/Τομέας Μακεδονίας Θράκης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 159, 161 και 162 του ν. 3528/2007
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.»
(Α΄ 26) όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με το άρθρο 30
του ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών
Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής
προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 33, Διορθ. Σφ. Α΄ 34),
β) της παρ. 13 του άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012
«Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α΄ 54),

Αρ. Φύλλου 1807

γ) των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 45), όπως ισχύει,
δ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Εσωτερικών» (Α΄ 180),
ε) του π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών
Ασφαλίσεων» (Α΄ 20),
στ) του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία
του Υπουργείου Διοικητικής μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων» (Α΄ 208),
ζ) του π.δ. 23/18-2-2019 «Διορισμός Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 28),
η) της 13901/27-2-2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, περί ανάθεσης
αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εσωτερικών (Β΄ 717).
2. Την 1357/4-4-2016 απόφαση της Υφυπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Σύσταση
Υπηρεσιακού Συμβουλίου στο Υπουργείο Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (του εδ. δ της παρ. 1
του άρθρου 1 του π.δ. 24/2015)» (Β΄ 1106), σε συνδυασμό με το γεγονός ότι, με το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός
Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180) το πρώην Υπουργείο
Μακεδονίας Θράκης κατέστη Τομέας του Υπουργείου
Εσωτερικών.
3. Την ΔΙΔΑΔ/Φ.35.53/2517/οικ.10914/8- 3-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με
θέμα: «Σύσταση-συγκρότηση υπηρεσιακών συμβουλίων
κατ' εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 159 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, όπως ισχύει)».
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Συνιστούμε πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο του
άρθρου 159 του ν. 3528/2007, όπως ισχύει, στο Υπουργείο Εσωτερικών/Τομέας Μακεδονίας Θράκης, με αρμοδιότητα για τους υπαλλήλους του Τομέα Μακεδονίας και
Θράκης, στην έδρα του Τομέα.
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2. Τα μέλη, ο εισηγητής, ο γραμματέας και η θητεία
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου που συστήνεται με την
παρούσα, ορίζονται με την απόφαση συγκρότησης σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 15 Μαΐου 2019
Ο Υπουργός

Η Υφυπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
I

Αριθμ. 51362
(2)
Καθορισμός της διαδικασίας, των όρων και των
προϋποθέσεων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας ρύθμισης, για την πιστοποίηση της υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) του φυσικού
και οικονομικού αντικειμένου των επενδυτικών
σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του
ν. 4399/2016 και 3908/2011, χωρίς διενέργεια
ελέγχου, κατ' επιλογήν του φορέα, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του ν. 4399/2016,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 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) και ιδίως των άρθρων 16, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 58 του
ν. 4609/2019 (Α΄ 67), και 20, όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 83 του ν. 4582/2018 (Α΄ 208), και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ν. 3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών
Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» (Α΄ 8).
3. Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου
58 του ν. 4609/2019 (Α΄ 67).
4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και
κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208).
7. Τις διατάξεις του π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 37).
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Πεδίο εφαρμογής της εν λόγω απόφασης αποτελούν
όλα τα καθεστώτα ενίσχυσης του ν. 4399/2016.
Όπου στις διατάξεις του ν. 4399/2016 γίνεται αναφορά στην υλοποίηση του πενήντα τοις εκατό (50%) του
επενδυτικού σχεδίου, αυτή δύναται να πιστοποιείται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρούσας
απόφασης.
Οι ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης έχουν ανάλογη
εφαρμογή και στα επενδυτικά σχέδια του ν. 3908/2011.
Άρθρο 2
Πιστοποίηση υλοποίησης της επένδυσης
σε ποσοστό 50%
α. Η υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) δύναται να πιστοποιηθεί, κατ' επιλογήν του φορέα της επένδυσης, χωρίς τη
διενέργεια του προβλεπόμενου, στην περίπτωση α' της
παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016, τακτικού ελέγχου.
β. Στην περίπτωση της κατ' επιλογήν πιστοποίησης
του 50% του επενδυτικού σχεδίου, ο φορέας της επένδυσης υποβάλει στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) το σχετικό αίτημα τακτικού ελέγχου
συνοδευόμενο, πέρα από τα δικαιολογητικά που κάθε
φορά ορίζονται στις οικείες κανονιστικές αποφάσεις,
και από τρεις βεβαιώσεις υλοποίησης του φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου σε
ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%), υπογεγραμμένες από ορκωτό ελεγκτή λογιστή, από πολιτικό
μηχανικό και από μηχανολόγο μηχανικό ή άλλης επαγγελματικής ειδικότητας φυσικό πρόσωπο ανάλογα με το
είδος και τους όρους υπαγωγής της επένδυσης.
Όλοι οι ανωτέρω πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και να είναι νομίμως
εγγεγραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια, όπου αυτό είναι
απαραίτητο.
γ. Οι βεβαιώσεις, υποδείγματα των οποίων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομίας
και Ανάπτυξης και θα είναι δεσμευτικά ως προς τη χρήση τους, θα επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του
ν. 1599/1986 για τον υπογράφοντα με όλες τις έννομες
συνέπειες που αυτή συνεπάγεται.
Προκειμένου το αίτημα ελέγχου της παρούσας παραγράφου να θεωρηθεί πλήρες θα πρέπει να έχουν υποβληθεί και οι τρεις βεβαιώσεις υπογεγραμμένες ακόμη
και εάν σε κάποια από αυτές βεβαιώνεται η μη υποχρέωση πιστοποίησης από την συγκεκριμένη επαγγελματική
ειδικότητα, λόγω της φύσης του έργου.
δ. Στην περίπτωση του άρθρου αυτού δεν απαιτείται
η καταβολή του παραβόλου της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016.
ε. Τα αιτήματα ελέγχου που έχουν υποβληθεί μέχρι
την έναρξη ισχύος της παρούσας- προκειμένου για την
πιστοποίηση της υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό
(50%) του επενδυτικού σχεδίου- με ταυτόχρονη καταβολή του προβλεπόμενου παραβόλου, δύνανται να
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επικαιροποιηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα μόνον εφόσον δεν έχει εκδοθεί γι' αυτά απόφαση
συγκρότησης Οργάνου Ελέγχου, το δε καταβληθέν, σε
αυτήν την περίπτωση, παράβολο θα επιστρέφεται.
Άρθρο 3
Καταβολή ενισχύσεων
α. Η καταβολή της ενίσχυσης της επιχορήγησης και η
θεμελίωση της χρήσης της ωφέλειας του κινήτρου της
φορολογικής απαλλαγής από το δικαιούχο που πραγματοποιείται με την πιστοποίηση της υλοποίησης του
πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού κόστους του
επενδυτικού σχεδίου, όπως περιγράφεται στο άρθρο
20 του ν. 4399/2016, καθώς και η χορήγηση παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης του επενδυτικού
σχεδίου σύμφωνα με την περ. α της παραγράφου 2
του άρθρου 18 του ν. 4399/2016, δύνανται να ενεργοποιηθούν και κατά τη διαδικασία του προηγούμενου
άρθρου.
β. Ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου εισάγει στο
ΠΣΚΕ το σύνολο των δικαιολογητικών που ορίζονται
στο άρθρο 1 της παρούσας.
γ. Η αρμόδια Υπηρεσία ελέγχει την πληρότητα του
αιτήματος ελέγχου, ως προς τα δικαιολογητικά και τις
σχετικές απαιτούμενες βεβαιώσεις, και αναλόγως εισηγείται την έκδοση ή μη της σχετικής απόφασης.
Εάν το αίτημα ελέγχου είναι πλήρες και πληρούνται οι
προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος, εκδίδεται απόφαση
του αρμόδιου οργάνου για την πιστοποίηση της υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού
κόστους του επενδυτικού σχεδίου και την καταβολή
της ενίσχυσης της επιχορήγησης ή την έναρξη χρήσης
της ωφέλειας της απαλλαγής από την καταβολή φόρου,
ανάλογα με την περίπτωση.
Άρθρο 4
Δειγματοληπτικός Έλεγχος - Κυρώσεις
α. Η πιστοποίηση της υλοποίησης του πενήντα τοις
εκατό (50%) του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
της επένδυσης με την διαδικασία του άρθρου 1 της παρούσης υπόκειται σε δειγματοληπτικό (έκτακτο) έλεγχο,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016.
Ποσοστό που ανέρχεται τουλάχιστον στο 10% του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων για τα οποία έχει καταβληθεί, με την διαδικασία του άρθρου 1 της παρούσης,
η επιχορήγηση ή έχει θεμελιωθεί η χρήση της ωφέλειας
της φορολογικής απαλλαγής ή χορηγηθεί παράταση της
προθεσμίας ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής
λειτουργίας της επένδυσης, ελέγχονται, κάθε έτος από
την εφαρμογή της παρούσας.
Εξαιρούνται από τον ετήσιο δειγματοληπτικό έλεγχο
επενδυτικά σχέδια για τα οποία εν τω μεταξύ έχει υποβληθεί, από τον φορέα, αίτημα τελικού ελέγχου.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες εφαρμογής των επενδυτικών νόμων της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του
ν. 4399/2016 μεριμνούν για την κατ' έτος διοργάνωση
του δειγματοληπτικού ελέγχου και εισηγούνται την συγκρότηση των σχετικών Οργάνων Ελέγχου.
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β. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της προηγούμενης
παραγράφου ή κατά τον τακτικό έλεγχο για την ολοκλήρωση της επένδυσης και την πιστοποίηση έναρξης της
παραγωγικής της λειτουργίας διαπιστωθούν αποκλίσεις
και ανακριβείς δηλώσεις σε σχέση με όσα έχουν αναρτηθεί
στο ΠΣΚΕ, επιβάλλονται κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο
23 του ν. 4399/2016 και το άρθρο 14 του ν. 3908/2011.
Άρθρο 5
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Μαΐου 2019
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 20579/7295
(3)
Κατάργηση Περιφερειακού Τμήματος Αγροτών
Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
΄Eχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 1, περ. ε και θ, του άρθρου 52 του
ν. 4387/2016 (Α΄85), όπως ισχύει. β. του άρθρου 69Γ του
ν. 4387/2016 (Α΄85).
2. Την οικ. 44549/Δ9.12193/ 8-10-2015 απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο» (Β΄ 2169), όπως ισχύει.
3. Την 17378/6133/16-4-2019 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης «Έναρξη λειτουργίας Τοπικής Διεύθυνσης
Αρκαδίας και κατάργηση Τοπικών και Περιφερειακών
Υπηρεσιών πρώην Φορέων Ν. Αρκαδίας του ΕΦΚΑ» (Β΄
1364).
4. Την αριθμ. 562893/8-5-2019 πρόταση του Διοικητή
του ΕΦΚΑ.
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιβάρυνση του τακτικού προϋπολογισμού και
του προϋπολογισμού του ΕΦΚΑ, αποφασίζουμε:
Την κατάργηση του Περιφερειακού Τμήματος Αγροτών Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη από 24-5-2019.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Μαΐου 2019
Ο Υφυπουργός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 1807/22.05.2019

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης 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)

r 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.
r 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.

r 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.

r 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.

*02018072205190004*

