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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
7 Φεβρουαρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ορισμός του αριθμού των ανακατατασσομένων
οπλιτών και επανακατατασσομένων εφέδρων για
βραχεία περίοδο (ΟΒΑ) στις Ένοπλες Δυνάμεις.

2

Καθορισμός εγκατεστημένης ισχύος, ανά τεχνολογία ή/και κατηγορία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., δημοπρατούμενης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας
υποβολής προσφορών και ελάχιστου αριθμού
ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για το 2020, ανώτατης επιτρεπόμενης τιμής
προσφοράς για κάθε ανταγωνιστική διαδικασία
υποβολής προσφορών και τέλους συμμετοχής
σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, με βάση τις παρ. 3 και 6 του άρθρου 7 του
ν. 4414/2016.

3

Τροποποίηση της 4113.305/01/2013/17-06-2013
κοινής υπουργικής απόφασης «Κανονισμοί για
την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης
Εργασίας-Υποχρεώσεις Κράτους Σημαίας και Λιμένα» (Β΄ 1553).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.424/8/186688/Σ.741
(1)
Ορισμός του αριθμού των ανακατατασσομένων
οπλιτών και επανακατατασσομένων εφέδρων για
βραχεία περίοδο (ΟΒΑ) στις Ένοπλες Δυνάμεις.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του δευτέρου και τρίτου εδαφίου της παρ. 4 του
άρθρου 13 του ν. 1911/1990 «Εισαγωγή γυναικών στις
ανώτατες στρατιωτικές σχολές, ρύθμιση στρατολογικών
θεμάτων και άλλες διατάξεις» (Α΄166).
β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
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γ. Της αριθμ. 33/2006 πράξης Υπουργικού Συμβουλίου
«Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο
Τομέα» (Α΄ 280).
2. Την 340/18-7-2019 απόφαση Πρωθυπουργού και
Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 3051).
3. Την αριθμ. 16 γνωμάτευση της 12ης/28-8-2018 συνεδρίασης του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων
(ΣΑΓΕ) των Ενόπλων Δυνάμεων.
4. Την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./204/29220/ΣΧΕΤ:31739/
17-12-2019 απόφαση της Επιτροπής Π.Υ.Σ. 33/2006.
5. Την από 31 Δεκ 2019 βεβαίωση του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ).
6. Την από 31 Δεκ 2019 βεβαίωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ).
7. Την από 03 Ιαν 2020 βεβαίωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ).
8. Την αριθμ. 003/17-01-2020 εισηγητική έκθεση του
προϊσταμένου των οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, από την οποία προκύπτει ότι από
τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ως εξής:
α. Για το οικονομικό έτος 2020 του ισχύοντος Μεσοπροθέσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
(ΜΠΔΣ) 2019-2022 του ν. 4549/2018 (Α΄105), συνολική
δαπάνη ύψους 24.675.105€, ως κάτωθι:
(1) Επιβάρυνση επί της κατηγορίας «Παροχές σε εργαζομένους» (ΑΛΕ:2120101013, 2120121010, 2190201097,
2120288899, 2130402001) συνολικού ποσού 23.042.609€
(ΓΕΣ:13.971.461€, ΓΕΝ:4.611.948€, ΓΕΑ:4.459.200€), η
οποία θα καλυφθεί κατόπιν ενίσχυσης του Π/Υ ΥΠΕΘΑ
από το Υπουργείο Οικονομικών.
(2) Επιβάρυνση επί της κατηγορίας «Αγορές αγαθών και υπηρεσιών» (ΑΛΕ:24101, 2410901001,
2410902001, 2410401001) συνολικού ποσού 1.632.496€
(ΓΕΣ:1.065.912€, ΓΕΝ:211.280€ και ΓΕΑ:355.304€), η
οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις
των Π/Υ των Γενικών Επιτελείων (ΓΕ).
β. Για καθένα από τα οικονομικά έτη 2021-2022 του
ισχύοντος ΜΠΔΣ 2019-2022, συνολική δαπάνη ύψους
31.644.284€, ως κάτωθι:
(1) Επιβάρυνση επί της κατηγορίας «Παροχές σε εργαζομένους» (ΑΛΕ:2120101013, 2120121010, 2190201097,
2120288899, 2130402001) συνολικού ποσού 30.448.516€
(ΓΕΣ:18.373.652€, ΓΕΝ:6.149.264€, ΓΕΑ:5.925.600€), η
οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγρά-
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φονται στον Π/Υ ΥΠΕΘΑ τα αντίστοιχα έτη, εντός ανωτάτων ορίων πιστώσεων του ισχύοντος ΜΠΔΣ 2019-2022.
(2) Επιβάρυνση επί της κατηγορίας «Αγορές αγαθών και υπηρεσιών» (ΑΛΕ: 24101, 2410901001,
2410902001, 2410401001) συνολικού ποσού 1.195.768€
(ΓΕΣ:885.576€, ΓΕΝ:15.000€ και ΓΕΑ:295.192€), η οποία
θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται
στον Π/Υ ΥΠΕΘΑ τα αντίστοιχα έτη, εντός των ανωτάτων
ορίων πιστώσεων του ισχύοντος ΜΠΔΣ 2019-2022.
γ. Για το οικονομικό έτος 2023, πέραν του ισχύοντος
ΜΠΔΣ 2019-2022, συνολική δαπάνη ύψους 23.134.730€
(ΓΕΣ:13.915.974€, ΓΕΝ:4.664.836€, ΓΕΑ:4.573.920€), επί
της κατηγορίας «Παροχές σε εργαζομένους» (ΑΛΕ:
2120101013, 2120121010, 2190201097, 2120288899,
2130402001), η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις
που θα εγγραφούν στον Π/Υ ΥΠΕΘΑ το έτος 2023 και
εντός των ανωτάτων ορίων πιστώσεων του ισχύοντος,
κατά το υπόψη έτος, ΜΠΔΣ, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ορισμός του αριθμού των Οπλιτών Βραχείας Περιόδου (ΟΒΑ) ανά Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων
Ο αριθμός των ανακατατασσομένων οπλιτών και των
επανακατατασσομένων εφέδρων (ΟΒΑ) κατά το έτος
2020 και για βραχεία περίοδο έως τριών (3) ετών, ορίζεται ως εξής:
α. Χίλιοι διακόσιοι (1200) για τον Στρατό Ξηράς.
β. Τετρακόσιοι (400) για το Πολεμικό Ναυτικό.
γ. Τετρακόσιοι (400) για την Πολεμική Αεροπορία.
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2020
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός Οικονομικών Εθνικής Άμυνας
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
I

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/11163/409
(2)
Καθορισμός εγκατεστημένης ισχύος, ανά τεχνολογία ή/και κατηγορία σταθμών παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.,
δημοπρατούμενης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών και ελάχιστου
αριθμού ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για το 2020, ανώτατης επιτρεπόμενης τιμής προσφοράς για κάθε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών και τέλους
συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, με βάση τις παρ. 3 και 6 του
άρθρου 7 του ν. 4414/2016.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4414/2016 «Νέο καθεστώς στήριξης των σταθ-
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μών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και
Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης-Διατάξεις για το νομικό
και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας
και διανομής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 149) και ιδιαίτερα τις παρ.3 και 6 του
άρθρου 7, όπως ισχύει,
2. Τον ν. 4602/2019 «Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της Χώρας, σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών
Ερευνών, ιδιοκτησιακός διαχωρισμός δικτύων διανομής
φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45), και
ιδιαίτερα το άρθρο 72,
3. Τον ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄
167), όπως ισχύει,
4. Τον ν. 4585/2018 «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας... και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄216), όπως ισχύει,
5. Τον ν. 4546/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό» και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 101),
6. To v. 4513/2018 «Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 9), όπως ισχύει,
7. Το ν. 4203/2013 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ Α΄ 235),
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του ν. 4546/2018
(ΦΕΚ Α΄ 101) και ισχύει,
8. Τον ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών
Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα,
Παραγωγή και Δίκτυα Μεταφοράς Υδρογονανθράκων
και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 179), όπως ισχύει,
9. Τον ν. 4062/2012 «Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού-Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ-Προώθηση της
χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ)-Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/
ΕΚ2012)» (ΦΕΚ Α΄ 70), όπως ισχύει,
10. Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2017)
9102/4.01.2018 με θέμα State Aid SA 48143-(2017/Ν)
Greece "Tenders for the production of electricity from
renewable energy sources and highly efficient combined
heat and power installations",
11. Την ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/34495/1107/15.04.2019 απόφαση «Καθορισμός εγκατεστημένης ισχύος, ανά τεχνολογία ή/και κατηγορία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., δημοπρατούμενης
μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών μέχρι και το 2020, ελάχιστου αριθμού ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών ανά έτος,
ανώτατης επιτρεπόμενης τιμής προσφοράς για κάθε
ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών και
τέλους συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, με βάση τις παρ. 3 και 6 του άρθρου 7
του ν. 4414/2016» (ΦΕΚ Β΄ 1341),
12. Την ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.184573/13.12.2017 απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τις ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.
172858/22.03.2018 (ΦΕΚ Β΄ 1263), ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.
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179988/09.10.2018 (ΦΕΚ Β΄ 4580) και ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/18135/511/27.02.2019 (ΦΕΚ Β΄ 779) υπουργικές
αποφάσεις και ισχύει,
13. Την ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/25511/882/20.03.2019 απόφαση, για τον καθορισμό των Τιμών Αναφοράς των χερσαίων αιολικών σταθμών (ΦΕΚ Β΄ 1021),
14. Τη γνωμοδότηση ΡΑΕ αριθμ. 14/2019, την 828/2019
απόφαση της ΡΑΕ και τις υπ' αριθμ. 4/2019 και 5/2019
Προκηρύξεις (ΦΕΚ Β΄ 3578/26.09.2019),
15. Την 1246/2019 απόφαση της ΡΑΕ επί της έκδοσης
των οριστικών αποτελεσμάτων των δύο (2) ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών (Προκηρύξεις 4/2019 και 5/2019), οι οποίες διενεργήθηκαν
όπως ορίζεται με την 828/2019 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ
Β΄3578/26.09.2019),
16. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης»
(ΦΕΚ Α΄ 133),
17. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄ 114) «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού»,
18. Το π.δ. 132/2017 (ΦΕΚ Α΄160) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας»,
19. Το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών»,
20. Την ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67409/8288/23.07.2019 απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεράσιμο Θωμά.» (ΦΕΚ
Β΄ 3107),
21. Την ανάγκη προσαρμογής της ανώτατης επιτρεπόμενης τιμής προσφοράς για την πρώτη ειδική κατά
περιοχή ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφο-
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ρών για την κάλυψη του περιθωρίου του ειδικού διασυνδετικού έργου «Σύνδεση Ν. Μάκρη-Πολυπόταμος και
Δίκτυο ΥΤ Ν. Εύβοιας», στη βάση των αποτελεσμάτων
προηγούμενων ανταγωνιστικών διαδικασιών,
22. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής
Με τις διατάξεις της παρούσας καθορίζονται η εγκατεστημένη ισχύς, ανά τεχνολογία ή/και κατηγορία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α., η οποία δημοπρατείται μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας μέχρι και το τέλος του 2020, συμπεριλαμβανομένων των σταθμών Α.Π.Ε. που εγκαθίστανται
σε χώρες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου,
υπό την προϋπόθεση ενεργού Διασυνοριακού Εμπορίου
ενέργειας με αυτές, ο ελάχιστος αριθμός ανταγωνιστικών
διαδικασιών υποβολής προσφορών, η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή προσφοράς για κάθε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών και το τέλος συμμετοχής
σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών που
καταβάλλεται υπέρ της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις παρ. 3 και
6 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016.
Άρθρο 2
Ελάχιστος αριθμός ανταγωνιστικών διαδικασιών
υποβολής προσφορών και εγκατεστημένη
ισχύς, ανά τεχνολογία ή/και κατηγορία
σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., η οποία δημοπρατείται
μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής
προσφορών για το 2020
1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας και μέχρι το
τέλος του 2020 θα διεξαχθούν ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ειδικές κατά τεχνολογία, για
φωτοβολταϊκούς σταθμούς και για αιολικούς σταθμούς,
τουλάχιστον μία (1) κοινή ανταγωνιστική διαδικασία
υποβολής προσφορών εντός του Α΄ τριμήνου του 2020
και τουλάχιστον μία (1) ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών ειδική κατά περιοχή. Στον Πίνακα 1
παρουσιάζονται τα είδη των ανταγωνιστικών διαδικασιών, οι τεχνολογίες, οι κατηγορίες σταθμών και η συνολική δημοπρατούμενη ισχύς για κάθε ανταγωνιστική
διαδικασία, από την έναρξη ισχύος της παρούσας και
μέχρι το τέλος του 2020.
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Πίνακας 1: Δημοπρατούμενη1ισχύς για κάθε ανταγωνιστική διαδικασία από την έναρξη ισχύος της παρούσας και
μέχρι το τέλος του 20202
Είδος
ανταγωνιστικών
Έτος
διαδικασιών
υποβολής
προσφορών

Κοινές

Τεχνολογίες
σταθμών

Κατηγορίες σταθμών

Αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης
των 50 MW/Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος
μεγαλύτερης των 20 MW/Συγκροτήματα τουλάχιστον δύο (2)
αιολικών σταθμών που έχουν κοινό σημείο σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης
των 50 MW/Συγκροτήματα τουλάχιστον δύο (2) φωτοβολταϊκών σταθμών που έχουν κοινό σημείο σύνδεσης στο Σύστημα
ή το Δίκτυο εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 20 MW/
Αιολικοί και
Συγκροτήματα τουλάχιστον ενός (1) αιολικού και ενός (1) φωφωτοβολταϊκοί
τοβολταϊκού σταθμού που έχουν κοινό σημείο σύνδεσης στο
Σύστημα ή το Δίκτυο Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 50 MW/Φωτοβολταϊκοί σταθμοί που έχουν ενταχθεί
στη Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης του άρθρου 9
του ν. 3775/2009 (Α΄ 122) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών
Επενδύσεων του ν. 3894/2010 (Α΄ 204), ανεξαρτήτως ύπαρξης
ή μη κοινού σημείου σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 20 MW

Αιολικοί

2020
Φωτοβολταϊκοί

600

480, προσαυξηΑιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης
μένη κατά την
των 3 MW και μικρότερης ή ίσης των 50 MW/Αιολικοί σταθμοί
υπολειπόμενη ισχύ
που ανήκουν σε Ε. Κοιν. Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύέτους 2019 της
τερης των 6 MW και μικρότερης ή ίσης των 50 MW
τεχνολογίας1
Αιολικοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης
των 60 Kw

Ειδικές κατά
τεχνολογία

Συνολική
δημοπρατούμενη
ισχύς (MW)

Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης
ή ίσης των 500 kW και μικρότερης ή ίσης των 20 MW

Αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης
των 3 MW και μικρότερης ή ίσης των 50 MW/Αιολικοί σταθμοί
που ανήκουν σε Ε.Κοιν. Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 6 MW και μικρότερης ή ίσης των 50 MW/Αιολικοί
Ειδική κατά
σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 50
περιοχή νια την
MW/Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 500 kW και μικρότερης ή ίσης του 1 MW/
κάλυψη του
περιθωρίου του
Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης
ειδικού διασυντου 1 MW και μικρότερης ή ίσης των 20 MW/Φωτοβολταϊκοί
Αιολικοί και
δετικού έργου
σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 20 MW/
φωτοβολταϊκοί
«Σύνδεση
Συγκροτήματα τουλάχιστον δύο (2) αιολικών σταθμών που
Ν. Μάκρη-Ποέχουν κοινό σημείο σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο Μέλυπόταμος και
γιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 50 MW/ΣυγκροΔίκτυο ΥΤ
τήματα τουλάχιστον δύο (2) φωτοβολταϊκών σταθμών που
Ν. Εύβοιας»
έχουν κοινό σημείο σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 20 MW/Συγκροτήματα
τουλάχιστον ενός (1) αιολικού και ενός (1) φωτοβολταϊκού
σταθμού που έχουν κοινό σημείο σύνδεσης στο Σύστημα ή το
Δίκτυο Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 50 MW

20
300, προσαυξημένη κατά την
υπολειπόμενη ισχύ
έτους 2019 της
τεχνολογίας2
Το περιθώριο
του ειδικού
διασυνδετικού
έργου «Σύνδεση
Ν. ΜάκρηΠολυπόταμος και
Δίκτυο ΥΤ
Ν. Εύβοιας», που
θα προκύψει
μετά την λήξη
των αδειών
παραγωγής ή την
ανάκληση των
αδειών παραγωγής
των Χρηστών
του έργου κατ’
εφαρμογή του
άρθρου 42 του
κανονισμού
Αδειών Παραγωγής

1
Αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μικρότερης ή ίσης των 3 MW και αιολικοί σταθμοί που ανήκουν σε Ε.Κοιν. Μέγιστης
Ισχύος Παραγωγής μικρότερης ή ίσης των 6 MW που δεν πληρούν το κριτήριο της παρ. 3α, άρθρ. 7 του ν. 4414/2016, μπορούν να
συμμετέχουν.
2
Φωτοβολταϊκοί σταθμοί των κατηγοριών 29 και 30 του πίνακα 1 της περίπτωσης Β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016, όπως
προστέθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4602/2019, μπορούν να συμμετέχουν.
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2. Σε τουλάχιστον μια ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, η ΡΑΕ με την απόφαση της παρ. 5 του
άρθρου 7 του ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α΄ 149), με εφαρμογή
της μεθοδολογίας του άρθρου 7 της υπουργικής απόφασης ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 184573/13.12.2017 (ΦΕΚ Β΄ 4488),
επιμερίζει μέρος της δημοπρατούμενης ισχύος για τη
συμμετοχή στην ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής
προσφορών και σταθμών Α.Π.Ε. που εγκαθίστανται σε
χώρες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, υπό
την προϋπόθεση ενεργού Διασυνοριακού Εμπορίου
ενέργειας με αυτές.
3. Για το έτος 2020 το μέγεθος δημοπρατούμενης ισχύος μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών που λαμβάνει χώρα στην Ελληνική επικράτεια και
δύναται να αφορά σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που θα
είναι εγκατεστημένοι εκτός Ελληνικής επικράτειας υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη το άθροισμα των μεγεθών
ισχύος RESCref_country (βάσει του άρθρου 7 της υπουργικής
απόφασης ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.184573/13.12.2017) των
ετών 2016, 2017, 2018 και 2019.
4. Στην περίπτωση που η δημοπρατούμενη ισχύς
μιας ανταγωνιστικής διαδικασίας δεν καλύπτεται, είναι
δυνατή η υπερκάλυψη αυτής με την επιλογή του αμέσως επόμενου, στη σειρά κατάταξης με βάση την τιμή
προσφοράς στην ανταγωνιστική διαδικασία, σταθμού ή
συγκροτήματος σταθμών.
Άρθρο 3
Ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή προσφοράς για
κάθε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής
προσφορών
1. Για την πρώτη ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής
προσφορών ανά είδος ανταγωνιστικών διαδικασιών, τεχνολογία και κατηγορία σταθμών, η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή προσφοράς καθορίζεται:
α. Για την ειδική κατά τεχνολογία ανταγωνιστική
διαδικασία υποβολής προσφορών για φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης ή
ίσης των 500 kW και μικρότερης ή ίσης των 20 MW, στα
63,00 €/MWh.
β. Για την ειδική κατά τεχνολογία ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για αιολικούς σταθμούς
μέγιστης ισχύος παραγωγής μεγαλύτερης των 3 MW και
μικρότερης ή ίσης των 50 MW και για αιολικούς σταθμούς που ανήκουν σε Ε. Κοιν. Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 6 MW και μικρότερης ή ίσης των
50 MW, στα 62,99€/MWh.
γ. Για την ειδική κατά περιοχή ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για την κάλυψη του περιθωρίου του ειδικού διασυνδετικού έργου «Σύνδεση
Ν. Μάκρη - Πολυπόταμος και Δίκτυο ΥΤ Ν. Εύβοιας», στα
62,99€/MWh.
δ. Για τις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ειδικές κατά περιοχή, μετά τη διασύνδεση
ενός ή περισσοτέρων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών
και για περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως κορεσμένα δίκτυα κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 3
του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, κατά τα οριζόμενα στην
παρ. 2.α.

3685

2. Για τις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών μετά την πρώτη ανταγωνιστική διαδικασία
υποβολής προσφορών ανά είδος ανταγωνιστικών διαδικασιών, τεχνολογία και κατηγορία σταθμών, η ανώτατη
επιτρεπόμενη τιμή προσφοράς καθορίζεται:
α. Για τις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ειδικές κατά τεχνολογία, ως η μέση τιμή που
προκύπτει από τη μεσοσταθμική τιμή των κατακυρωθεισών προσφορών της προηγηθείσας ανταγωνιστικής
διαδικασίας υποβολής προσφορών της ίδιας τεχνολογίας και κατηγορίας και της ανώτατης επιτρεπόμενης
τιμής προσφοράς της προηγηθείσας ανταγωνιστικής
διαδικασίας υποβολής προσφορών της ίδιας τεχνολογίας και κατηγορίας.
β. Για τις κοινές ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής
προσφορών, ως η ελάχιστη τιμή μεταξύ των υψηλότερων κατακυρωθεισών προσφορών σε καθεμιά από τις
αμέσως προηγούμενες ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών, ειδικές κατά τεχνολογία, των κατηγοριών «αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής
μεγαλύτερης των 3 MW και μικρότερης ή ίσης των 50
MW» και «φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 500 kW και μικρότερης ή ίσης
των 20 MW», απομειούμενη κατά 1%.
γ. Για τις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ειδικές κατά περιοχή, μετά τη διασύνδεση
ενός ή περισσοτέρων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών
και για περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως κορεσμένα δίκτυα κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 3
του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, κατά τα οριζόμενα στην
παρ. 2α.
Άρθρο 4
Τέλος συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία
υποβολής προσφορών
Το τέλος συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία
υποβολής προσφορών, που καταβάλλεται υπέρ της ΡΑΕ,
καθορίζεται ανά κατηγορία σταθμών σύμφωνα με τον
Πίνακα 2.
Πίνακας 2: Τέλος συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, υπέρ της ΡΑΕ
Τέλος υπέρ
Κατηγορίες σταθμών
ΡΑΕ (€)
Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 500
500
kW και μικρότερης ή ίσης των 20 MW
Αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 3 MW και
1.000
μικρότερης ή ίσης των 50 MW
Αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Πα5.000
ραγωγής μεγαλύτερης των 50 MW
Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημέ5.000
νης ισχύος μεγαλύτερης των 20 MW
Συγκροτήματα τουλάχιστον δύο (2) αιολικών σταθμών που έχουν κοινό σημείο
σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο Μέ5.000
γιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης
των 50 MW
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Συγκροτήματα τουλάχιστον δύο (2)
φωτοβολταϊκών σταθμών που έχουν
κοινό σημείο σύνδεσης στο Σύστημα ή
το Δίκτυο εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 20 MW
Συγκροτήματα τουλάχιστον ενός (1)
αιολικού και ενός (1) φωτοβολταϊκού
σταθμού που έχουν κοινό σημείο σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης
των 50 MW

5.000

5.000

Άρθρο 5
Δημοσίευση-Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η απόφαση αναρτάται και είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(http://www.ypeka.gr).
3. Από τη δημοσίευση της παρούσας, παύει να ισχύει
η ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/34495/1107/15.04.2019 απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 1341).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2020
Ο Υφυπουργός
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΘΩΜΑΣ
I

Αριθμ. 2344.3-3/6701/2020
(3)
Τροποποίηση της 4113.305/01/2013/17-06-2013
κοινής υπουργικής απόφασης «Κανονισμοί για
την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης
Εργασίας-Υποχρεώσεις Κράτους Σημαίας και Λιμένα» (Β΄ 1553).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου τρίτου και τέταρτου του ν. 4078/2012
«Κύρωση της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006, της
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας» (Α΄ 179), όπως ισχύει,
β. του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102),
όπως ισχύει,
γ. του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261).
δ. του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών,
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Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού» (Α΄ 114),
ε. του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄26),
στ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄121),
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α΄98) και την υπ' αριθμ. πρωτ:
2811.8/76025/2019/21-10-2019 Εισηγητική Έκθεση
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, από την
οποία προκύπτει ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Το στοιχείο (δ) της παραγράφου 5 του Κανονισμού
1 - «Επιθεωρητές Ναυτικής Εργασίας» της παραγράφου 3
του άρθρου πρώτου της 4113.305/01/2013/17-06-2013
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και
Αιγαίου «Κανονισμοί για την εφαρμογή απαιτήσεων της
Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας-Υποχρεώσεις Κράτους Σημαίας και
Λιμένα» (Β΄ 1553), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. να έχουν εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δύο (02)
ετών εντός της τελευταίας πενταετίας στη Διεύθυνση
Ελέγχου Διαχείρισης Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών
Εγκαταστάσεων ή στη Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας
ή σε Τμήμα/Γραφείο Ναυτολογίας Κεντρικών Λιμεναρχείων.».
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 29 Ιανουαρίου 2020
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 368/07.02.2020

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.

*02003680702200008*

