E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Signature Not
Verified
Digitally signed by
KONSTANTINOS
MOSCHONAS
Date: 2020.08.19 10:37:03
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

34977

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
18 Αυγούστου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Συμπλήρωση κατηγοριών μη επιλέξιμων δαπανών που αυξάνουν την εθνική συμμετοχή.

2

Απευθείας αγορά ακινήτου με αριθμό οικοπέδου
35 (ΟΤ 4), για αρχαιολογικούς σκοπούς, στη θέση
«Τούμπα Κοτζιά» στον οικισμό Μεσημέρι, ΤΚ Μεσημερίου, ΔΕ Επανομής, Δήμου Θερμαϊκού, ΠΕ Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

3

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/
ΤΔΑΔ/356458/14477/2363/1958/19-07-2018
(Β’ 3017), απόφασης που αφορά στο Συμβούλιο
Επιλογής Προϊσταμένων (ΣΕΠ) της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 85866
(1)
Συμπλήρωση κατηγοριών μη επιλέξιμων δαπανών που αυξάνουν την εθνική συμμετοχή.
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 (Α’ 98).
2. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και
την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020, 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
(Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265), όπως ισχύει.
3. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).
4. Το π.δ. 81/2019 περί της σύστασης, συγχώνευσης,
μετονομασίας και κατάργησης Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων (Α’ 119).

Αρ. Φύλλου 3445

5. Το π.δ. 83/2019 περί διορισμού Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών (Α’ 121).
6. Την υπ’ αρ. 85847/11.08.2020 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β΄3375).
8. Την υπ’ αρ. 108115/23-10-2019 υπουργική υπόφαση
«Συμπλήρωση κατηγοριών μη επιλέξιμων δαπανών που
αυξάνουν την εθνική συμμετοχή» (Β’ 3960), όπως ισχύει.
9. Το υπ’ αρ. 3386/14.07.2020 έγγραφο της Ειδικής
Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΑ και
ΕΚΤ.
10. Την υπ’ αρ. 3556/24.07.2020 εισήγηση της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».
10. Το γεγονός ότι η παρούσα αφορά σε έργα βαρύνουσας κοινωνικής σημασίας.
11. Το γεγονός ότι η επιβάρυνση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων που προκαλείται από την
παρούσα απόφαση θα προσδιορισθεί από τις αποφάσεις ένταξης των πράξεων στο πλαίσιο των δράσεων
«Παρεμβάσεις για την ενίσχυση των σχολικών δομών
και της ποιότητας της εκπαίδευσης», «Ενίσχυση και ενσωμάτωση μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα» και
«Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς» για την Προγραμματική Περίοδο
2014-2020, τηρουμένων των εκάστοτε ορίων του Π.Δ.Ε.,
αποφασίζουμε:
Στις κατηγορίες των μη επιλέξιμων δαπανών, που
δύνανται να αυξάνουν την εθνική συμμετοχή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014, όπως ισχύει, αντικαθίσταται
η παράγραφος ιε, ως ακολούθως:
«ιε. Τα ποσά πέραν της εγκεκριμένης συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης για την υλοποίηση των
δράσεων “Παρεμβάσεις για την ενίσχυση των σχολικών
δομών και της ποιότητας της εκπαίδευσης”, “Ενίσχυση
και ενσωμάτωση μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα”
και “Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς” για την Προγραμματική Περίοδο
2014- 2020.
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Ειδικότερα οι μη επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση
δαπάνες που περιλαμβάνονται στις οικείες αποφάσεις
ένταξης των πράξεων που εκδίδονται για τις ανωτέρω
δράσεις, στο πλαίσιο του ΕΠ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 20142020” θα καλυφθούν με αύξηση της εθνικής συμμετοχής».
Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Αυγούστου 2020
Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
Ι

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/ΔΠΥΑΤΠ/
(2)
ΤΑΑΑΑ/399962/32077/24948/2755/673
Απευθείας αγορά ακινήτου με αριθμό οικοπέδου 35 (ΟΤ 4), για αρχαιολογικούς σκοπούς, στη
θέση «Τούμπα Κοτζιά» στον οικισμό Μεσημέρι,
ΤΚ Μεσημερίου, ΔΕ Επανομής, Δήμου Θερμαϊκού, ΠΕ Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 18 του ν. 3028/2002 «Για την προστασία
των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Α’ 153),
β) του άρθρου 1 του ν. 2882/2001, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 168 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις
για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων
του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α’ 5),
γ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»(Α’ 135) και ειδικότερα του άρθρου 118α,
δ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
ε) του άρθρου 1 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού…» (Α’ 114),
στ) του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7), όπως τροποποιημένος ισχύει.
2. Την υπ’ αρ. 31/18-12-2012 γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.
3. Την υπό στοιχεία ΕΞΕ - 6214/20-05-2020 βεβαίωση
πίστωσης του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων.
4. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΑΠ/Φ99/51730/
31102/280/5-3-2014 δημόσια πρόσκληση, η οποία τοιχοκολλήθηκε στο κατάστημα του Δήμου Θερμαϊκού Π.Ε.
Θεσσαλονίκης (αποδεικτικό τοιχοκόλλησης: 21-03-2014)
και δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» με
Αριθμ. Φύλλου: 29.793/23-03-2014.

Τεύχος B’ 3445/18.08.2020

5. Την από 24-07-2018 έκθεση ελέγχου τίτλων ιδιοκτησίας του Γραφείου Νομικού Συμβούλου στο Υπουργείο Εσωτερικών (πρώην Υπουργείο Μακεδονίας και
Θράκης).
6. Το υπ’ αρ. 5853/-07-2014 έγγραφο της Κτηματικής
Υπηρεσίας Π. Ε. Θεσσαλονίκης, περί μη προβολής δικαιωμάτων του Δημοσίου επί του ακινήτου.
7. Τις από 29-05-2015 και 19-12-2019 (επικαιροποίηση)
Εκθέσεις Εκτίμησης της επιτροπής προεκτίμησης του
άρθρου 15 του ν. 2882/2001 «Κώδικας Αναγκαστικών
Απαλλοτριώσεων».
8. Τις από 3-11-2015 υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 των Θεόδωρου και Στέργιου
Τζίντζογλου, με τις οποίες αποδέχονται το τίμημα των
97.935,60 € που προσδιορίστηκε στις προαναφερόμενες
Εκθέσεις εκτίμησης αξίας της επιτροπής του άρθρου 15
του ν. 2882/2001 «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων».
9. Το με Α/Α 3509/2014 κτηματολογικό διάγραμμα
(κλίμακας 1:200), μετά του επ’ αυτού κτηματολογικού
πίνακα της ΔΑΣΚ, αρμοδίως θεωρημένο.
10. Το γεγονός ότι α) η εν λόγω αγορά εξυπηρετεί
αρχαιολογικούς σκοπούς και β) το αρμόδιο Συμβούλιο
γνωμοδότησε πριν την έναρξη ισχύος του άρθρου 109
παρ. 1 του ν. 4622/2019, αποφασίζουμε:
Α. Εγκρίνουμε την απευθείας αγορά από το Ελληνικό
Δημόσιο/Υπουργείο Πολιτισμού ακινήτου με αριθμό
οικοπέδου 35 (ΟΤ 4), στη θέση «Τούμπα Κοτζιά» στον
οικισμό Μεσημέρι, Τ Κ Μεσημερίου, ΔΕ Επανομής, Δήμου
Θερμαϊκού, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, συνολικής έκτασης 1.399,08 τ. μ., για αρχαιολογικούς σκοπούς, και ειδικότερα για λόγους προστασίας των αρχαιοτήτων που βρίσκονται στο υπέδαφος του
ακινήτου και αφορούν κατάλοιπα συνεχούς κατοίκησης
από την Προϊστορική έως και τη Ρωμαϊκή Εποχή, αντί
τιμήματος 97.935,60 €, το οποίο θα καταβληθεί εφάπαξ,
πλέον τα έξοδα (συμβολαιογραφικά, έξοδα μεταγραφών
κ.λπ.), φερόμενης ιδιοκτησίας Θεόδωρου και Στέργιου
Τζίντζογλου.
Β. Το ακίνητο απεικονίζεται με τα στοιχεία {Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Α}
στο με Α/Α 3509 κτηματολογικό διάγραμμα (κλίμακας
1:200), μετά του επ’ αυτού κτηματολογικού πίνακα, της
Διεύθυνσης Αποτυπώσεων και Συντήρησης Κτιρίων του
Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων,
θεωρημένο στις 27-02-2014 από τον Προϊστάμενο της
προαναφερόμενης Διεύθυνσης.
Γ. Η δαπάνη της αγοράς καθώς και όλα τα έξοδα βαρύνουν το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΚΑΕ 971951).
Δ. Εξουσιοδοτούμε τον Προϊστάμενο της Κτηματικής
Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης ή τον νόμιμο αναπληρωτή του,
ως εκπρόσωπο του Ελληνικού Δημοσίου, να υπογράψει
το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο της απευθείας
αγοράς του προαναφερομένου ακινήτου.
Ε. Κατά την υπογραφή της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης να προσκομισθούν ιδίας ημεροχρονολογίας
πιστοποιητικά ιδιοκτησίας, βαρών και μη διεκδικήσεων
του αρμοδίου κτηματολογικού γραφείου ή του αρμόδιου
Υποθηκοφυλακείου.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Ιουλίου 2020
Η Υπουργός
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ
Ι

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/
(3)
ΤΔΑΔ/431135/13846/2723/1989
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/
ΤΔΑΔ/356458/14477/2363/1958/19-07-2018
(Β’ 3017), απόφασης που αφορά στο Συμβούλιο
Επιλογής Προϊσταμένων (ΣΕΠ) της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Τoυ άρθρου 86 του ν. 3528/2007«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Α’ 26), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 113 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής
δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).
β) Του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης», όπως ισχύει. (Α’ 133).
γ) Των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
(Α’ 45), όπως ισχύουν.
δ) Το άρθρο 6 του ν. 2839/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων
του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 196).
ε) Της παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4590/2019 «Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού
(Α.Σ.Ε.Π.) ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης
και άλλες διατάξεις».
στ) Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων
Πολιτισμού και Αθλητισμού..», (Α’ 114).
ζ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
η) Του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
θ)Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123)
2. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/
29.07.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της
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Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Ελευθέριο Αυγενάκη» (Β’ 3099).
3. Την υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.35.53/2563/οικ.30660/
06-09-2019 (ΑΔΑ:ΨΒΒΦ465ΧΘΨ-ΒΓΝ) εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (ν. 4622/2019, Α’ 133).
4. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/356458/
14477/2363/1958/19-07-2018 (ΑΔΑ: ΨΟΨ74653Π4-ΚΑ4)
απόφαση «Σύσταση και Συγκρότηση του Συμβουλίου
Επιλογής Προϊσταμένων (ΣΕΠ) της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Β’ 3017).
5. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/559603/
19660/4163/3203/16-10-2 019 (ΑΔΑ 6ΛΝΕ4653Π4-ΞΞΚ)
απόφαση «Ανασυγκρότηση του Συμβουλίου Επιλογής
Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού»
(Β’ 3961): α) για τη διεξαγωγή των δομημένων συνεντεύξεων του άρθρου 85 του Υπαλληλικού Κώδικα,
όπως ισχύει, για την επιλογή των προϊσταμένων Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας στη
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και β) για την επιλογή
προϊσταμένων Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος) επιπέδου
οργανικής μονάδας και για τη διεξαγωγή των δομημένων συνεντεύξεων του άρθρου 85 του Υπαλληλικού
Κώδικα, όπως ισχύει, για την επιλογή των προϊσταμένων Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής
μονάδας στα εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού Ν.Π.Δ.Δ. που έχουν Κοινό Υπηρεσιακό
Συμβούλιο.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/
ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/356458/14477/2363/1958/19-07-2018 (ΑΔΑ:
ΨΟΨ74653Π4-ΚΑ4) απόφαση που αφορά στο Συμβούλιο
Επιλογής Προϊσταμένων (ΣΕΠ) της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
(Β’ 3017), ως ακολούθως:
1. Η περίπτωση α) της παραγράφου 2 και αντικαθίσταται ως εξής:
«έναν (1) Υπηρεσιακό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/
ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/559603/19660/4163/3203/16-10-2019
(Β’ 3961) απόφαση ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 10 Αυγούστου 2020
Ο Υφυπουργός
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 3445/18.08.2020

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.

*02034451808200004*

