E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Signature Not
Verified
Digitally signed by
VARVARA ZACHARAKI
Date: 2019.09.23 18:59:12
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

41431

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
23 Σεπτεμβρίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της 139383/21-12-2018 (Β΄ 5838)
υπουργικής απόφασης «Τρίτη (3η) Προκήρυξη
καθεστώτος ενισχύσεων ’’Γενική Επιχειρηματικότητα’’ του αναπτυξιακού ν. 4399/2016».

2

Ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους και
πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της επιχείρησης «BIMTEX D.O.O.»,
που υλοποιήθηκε στο κράτος της Σερβίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2601/1998 στο πλαίσιο του Ελληνικού Σχεδίου Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων (ΕΣΟΑΒ).

3

Τροποποίηση, ολοκλήρωση - οριστικοποίηση
και πιστοποίηση της έναρξης της παραγωγικής
λειτουργίας επένδυσης της ατομικής επιχείρησης
«ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΗ ΕΛΕΝΗ» η οποία έχει υπαχθεί στις
διατάξεις του ν. 3299/2004.

4

Τροποποίηση απόφασης υπαγωγής, της επιχείρησης «Α. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ- Π. ΠΑΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»
με δ.τ. «ΦΑΡΜΑ ’’ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ’’», στις διατάξεις
του ν. 3908/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο
του επενδυτικού της προγράμματος με ταυτόχρονη αλλαγή του χρηματοδοτικού σχήματος.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 87701
(1)
Τροποποίηση της 139383/21-12-2018 (Β΄ 5838)
υπουργικής απόφασης «Τρίτη (3η) Προκήρυξη
καθεστώτος ενισχύσεων ’’Γενική Επιχειρηματικότητα’’ του αναπτυξιακού ν. 4399/2016».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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 29 και 37-41 αυτού.

Αρ. Φύλλου 3552

2. Τις διατάξεις του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού
651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης Ιουνίου
2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων
ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΕΕ L 187 της
26-06-2014, σ. 1-178), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 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
(ΕΕ L 193 της 01-07-2014, σ. 1-75).
4. 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 (MME), 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).
5. Την 108621/17-10-2016 κοινή υπουργική απόφαση
«Καθορισμός ειδικών όρων, προϋποθέσεων, προδιαγραφών και περιορισμών για την υπαγωγή σε καθεστώτα
ενισχύσεων του ν. 4399/2016 (Α' 117), επενδυτικών σχεδίων του τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων,
όπως αυτός ορίζεται στο σημείο 10 του άρθρου 2 του
καν. (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της επιτροπής, αποκλειστικά
στις περιπτώσεις στις οποίες η ενίσχυση του επενδυτικού σχεδίου καθορίζεται με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες
του επενδυτικού σχεδίου» (Β΄ 3410), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 129228/24-11-2017 (Β΄ 4122)
και ισχύει.
6. Την 43965/30-11-1994 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Τουρισμού «Καθορισμός
του είδους και της έκτασης των επενδυτικών έργων που
περιλαμβάνονται στις επενδύσεις εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής των εγκαταστάσεων και εξοπλισμού των ξενοδοχειακών μονάδων στις διατάξεις του
ν. 1892/1990» (Β΄ 922).
7. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
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των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διόρθωσης» (Α΄ 133).
8. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του π.δ. 63/2005 (Α' 98).
9. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).
10. 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).
11. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
12. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
13. Την απόφαση 79591/30-7-2019 και του Υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων
Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Υ.Ο.Δ.Δ./507)
14. Την 137111/18-12-2018 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών
«Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα
επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 ’’Γενική
Επιχειρηματικότητα’’ και ’’Ενισχύσεις μηχανολογικού
εξοπλισμού’’ του έτους 2018» (Β΄ 5738).
15. Την υπό στοιχεία C(2018)4206/6-7-2018 απόφαση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το
σχέδιο αξιολόγησης του καθεστώτος της Γενικής Επιχειρηματικότητας του ν. 4399/2016.
16. Την 139383/21-12-2018 (Β΄ 5838) υπουργική
απόφαση «Τρίτη (3η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων ’’Γενική Επιχειρηματικότητα’’ του αναπτυξιακού
ν. 4399/2016», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 1 της υπ' αριθμ.:
139383/21-12-2018 «Τρίτη (3η) Προκήρυξη καθεστώτος
ενισχύσεων ’’Γενική Επιχειρηματικότητα’’ του αναπτυξιακού ν. 4399/2016» (Β΄ 5838) υπουργικής απόφασης, όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι
η Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2018. Ημερομηνία λήξης του
κύκλου υποβολών ορίζεται η Παρασκευή 29 Νοεμβρίου
2019».
Άρθρο 2
1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη του Προϋπολογισμού
Δημοσίων Επενδύσεων.

Τεύχος B’ 3552/23.09.2019

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2019
Ο Υπουργός
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Ι

(2)
Ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους και
πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της επιχείρησης «BIMTEX D.O.O.»,
που υλοποιήθηκε στο κράτος της Σερβίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2601/1998 στο πλαίσιο του Ελληνικού Σχεδίου Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων (ΕΣΟΑΒ).
Με την απόφαση 83510/13-08-2019 του Υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, πιστοποιείται η ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης «ΒΙΜΤΕΧ D.O.Ο.»,
που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας επεξεργασίας και
βαφής κλωστών - νημάτων και πλεκτών ενδυμάτων, στο
Λέσκοβατς της Σερβίας, με τους εξής όρους:
1. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης είναι η
27-04-2016.
2. Το συνολικό οριοτικοποιούμενο ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα χιλιάδων οκτακοσίων έξι ευρώ (3.970.806,00 €).
3. Η Ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των δύο
εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων
πεντακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι λεπτών
(2.799.564,20 €) που αποτελεί ποσοστό 70% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.
4. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό
του ενός εκατομμυρίου εκατόν ενενήντα μίας χιλιάδων
διακοσίων σαράντα ενός ευρώ και ογδόντα λεπτών
(1.191.241,80 €), που αποτελεί ποσοστό 30% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.
5. Η συνολική δυναμικότητα ανήλθε σε 76.666 τεμάχια/έτος και η συνολική ισχύς ανήλθε σε 400 kVA.
6. Πληρείται ο όρος της παρ. 3, του άρθρου 3 της απόφασης υπαγωγής περί διατήρησης των υφιστάμενων
θέσεων εργασίας και δημιουργίας των μισών τουλάχιστον νέων θέσεων εργασίας κατά την ολοκλήρωση της
επένδυσης και την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας
(>26ΕΜΕ).
Με την παραπάνω απόφαση εγκρίνεται η καταβολή
της επιχορήγησης ποσού ενός εκατομμυρίου εκατόν
ενενήντα μίας χιλιάδων διακοσίων σαράντα ενός ευρώ
και ογδόντα λεπτών (1.191.241,80€), στην επένδυση
με την απόφαση υπαγωγής 47926/ΥΠΕ/1/00023/Β3/
ν. 2601/1998/09-11-2011 (Β΄ 2704).
Το τελικό ποσό προς καταβολή, και αφού αφαιρεθεί
η παρακράτηση του 4‰ (4 τοις χιλίοις = 4.764,97 €),
σύμφωνα με την παρ. 22 του άρθρου 8 του ν. 2601/1998,
ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εκατόν ογδόντα έξι χιλιά-
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δες τετρακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και ογδόντα τρία
λεπτά (1.186.476,83 €).
Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωμοδοτική Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 85, παρ.
7, του ν. 4399/2016 και την υπουργική απόφαση 77685/
21-07-2016 «Σύσταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του
άρθρου 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμός του τρόπου
λειτουργίας της» (Β΄ 2335).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Υπουργός
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Ι

(3)
Τροποποίηση, ολοκλήρωση - οριστικοποίηση και
πιστοποίηση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της ατομικής επιχείρησης
«ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΗ ΕΛΕΝΗ» η οποία έχει υπαχθεί στις
διατάξεις του ν. 3299/2004.
Με την 16509/214/Π02/4/00138/Ε/ν. 3299/2004/
06-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής
Μακεδονίας - Θράκης πιστοποιείται η τροποποίηση, ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της ατομικής
επιχείρησης «ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΗ ΕΛΕΝΗ» που αναφέρεται
στην ίδρυση νέας μονάδας παραγωγής σιδηρού οικοδομικού οπλισμού (ΚΑΔ 2008 κύριου κλάδου δραστηριότητας: 24.31) στη θέση Λιμένας του Δήμου Θάσου του
Ν. Καβάλας με τους εξής όρους:
α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε εκατόν τριάντα επτά
χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ και πενήντα
ένα λεπτά (137.778,51 €).
β) Το ύψος της ιδίας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό
των εξήντα δύο χιλιάδων και τριάντα τριών λεπτών
(62.000,33 €), που αποτελεί ποσοστό 45,00%, του συνολικού επιχορηγούμενου κόστους επένδυσης.
γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των
εβδομήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα οκτώ
ευρώ και δεκαοκτώ λεπτών (75.778,18 €) που αποτελεί
ποσοστό 55,00%, του συνολικού επιχορηγούμενου κόστους επένδυσης.
δ) Οι θέσεις εργασίας ορίζονται ως εξής: υφιστάμενες
θέσεις εργασίας 0 ΕΜΕ, νέες μόνιμες θέσεις εξαρτημένης
εργασίας 1 ΕΜΕ και συνολικές θέσεις απασχόλησης 1 ΕΜΕ.
ε) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης 19-07-2019.
Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού είκοσι τριών χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι
οκτώ ευρώ και δεκαοκτώ λεπτών (23.528,18 €).
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Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 27 και την παρ. 7
του άρθρου 85 του ν. 4399/2016 δεν απαιτείται γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Περιφερειάρχης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΙΟΣ
Ι

(4)
Τροποποίηση απόφασης υπαγωγής, της επιχείρησης «Α. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ- Π. ΠΑΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»
με δ.τ. «ΦΑΡΜΑ ’’ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ’’», στις διατάξεις του ν. 3908/2011, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του επενδυτικού της προγράμματος με ταυτόχρονη αλλαγή του χρηματοδοτικού σχήματος.
Με την 97839 /π.ε. 2019/Π04/6/00037/Σ/ν. 3908/2011/
12-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και έχοντας υπόψη, το από 04-09-2019 εισηγητικό
σημείωμα της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, το ν. 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α΄/1-2-2011), το π.δ. 33
(ΦΕΚ 83/Α΄/14-4-2011), τον ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Β΄/
15-9-2011), τον ν. 4399/2016 και ειδικότερα την
περ. β. της παραγρ. 13 του άρθρου 85, τροποποιήθηκε
η 92815/1876/Π04/6/00037/Σ/ν. 3908/2011/14-10-2013
(ΦΕΚ Β΄ 2659, Α.Δ.Α.: ΒΛΛΤ7ΛΨ-Φ07) απόφαση υπαγωγής, της επιχείρησης «Α. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ- Π. ΠΑΝΙΔΗΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ O.E.» με δ.τ. «ΦΑΡΜΑ ’’ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ’’».
Το συνολικό επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος του
επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα
εννέα ευρώ και εβδομήντα λεπτών (964.279,70 €).
Η συνολική ενίσχυση ανέρχεται σε τετρακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες εκατόν τριάντα εννέα ευρώ και ογδόντα
πέντε λεπτά (482.139,85 €) ήτοι ποσοστό 50,00% του
ενισχυόμενου κόστους και χορηγείται με τη μορφή της
επιχορήγησης και της φορολογικής απαλλαγής.
Δεν απαιτείται γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α΄/1-2-2011) και την
παρ. 2 του άρθρου 6 και την παρ. 3 του άρθρου 9 του
π.δ. 33 (ΦΕΚ 83/Α΄/14-4-2011).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Περιφερειάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 3552/23.09.2019

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.

*02035522309190004*

