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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε Ρ Ι Ε ΧΟ Μ Ε ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων για
αδήλωτη εργασία από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) και τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (Ε.Φ.ΚΑ).

2

Ορισμός Επιλεγέντος Αιτούντος στο πλαίσιο του
Διεθνούς Διαγωνισμού για παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσια περιοχή στη Δυτική
Ελλάδα «Ιόνιο» (ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/14322/4347, ΦΕΚ Β’
2849/11.08.2017).

3

Ισχύς Ευελιξίας Κατανεμόμενων Υδροηλεκτρικών
μονάδων η οποία καταχωρίζεται στο Μητρώο Ευέλικτων Παρόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 41 του ν. 4459/2018 (Α’ 142).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 43614/996
(1)
Διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων για
αδήλωτη εργασία από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) και τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (Ε.Φ.ΚΑ).
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε και
ισχύει με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), και
ιδίως της περ. 1δ’ του άρθρου 41.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της
ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και
των κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α’ 29).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).
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4. Τις διατάξεις της αριθμ. οικ. 13471/4878/02-03-2018
απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Αθανάσιο Ηλιόπουλο» (Β’ 814), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με την αριθμ.οικ. 25086/Δ1.8717/03-05-2018
όμοια απόφαση (Β’ 1545).
5. Τις διατάξεις της αριθμ. οικ. 44549/Δ9.12193/
08-10-2015 απόφασης 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 τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ.
οικ. 59285/18416/12-12-2017 όμοια απόφαση (Β’ 4503).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης» (Α’ 168), όπως ισχύει.
7. Τις διατάξεις του α.ν. 1846/1951 «Περί κοινωνικών
ασφαλίσεων» (Α’ 179), όπως ισχύει.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4255/2014 «Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 89).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4554/2018 «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση
της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και
άλλες διατάξεις» (Α’ 130).
10. Τις διατάξεις του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του
Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων
Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α’ 170) και
ιδίως της παρ.5 του άρθρου 24.
11. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4144/2013
«Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική
Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α’ 88), όπως ισχύει.
12. Τις διατάξεις της αριθμ. οικ. 32143/Δ1.11288/
11-6-2018 απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων
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αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)
και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού
(ΟΑΕΔ)» (Β’ 2401).
13. Τις διατάξεις της αριθμ. οικ. 34331/Δ9.8920/
26-7-2016 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Απλούστευση διαδικασιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
(Σ.ΕΠ.Ε.) μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σ.ΕΠ.Ε (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ)» (Β’ 2458), όπως ισχύει.
14. Τις διατάξεις της αριθμ. 3462/2/26-1-2017 απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μορφή, περιεχόμενο
και χρήση τυποποιημένων χειρόγραφων εντύπων και
ηλεκτρονικών εφαρμογών Δελτίων Ελέγχου Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)» (Β’ 344).
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Διαδικασία Επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων
(προστίμων) κατά τη διαπίστωση Αδήλωτης
Εργασίας
1. Για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων (προστίμων) των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 5 του
ν. 4554/2018 (Α’ 130), συντάσσεται και επιδίδεται Δελτίο Ελέγχου με το οποίο διαπιστώνεται παράβαση για
αδήλωτη εργασία, και συντάσσεται και επιδίδεται Πράξη
Επιβολής Προστίμου, κατά δέσμια αρμοδιότητα χωρίς
προηγούμενη πρόσκληση του εργοδότη για παροχή
εξηγήσεων, με την οποία προσδιορίζεται, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στις ανωτέρω παραγράφους 1, 2 και 3 του
άρθρου 5 του ως άνω νόμου, το ύψος του προστίμου
που αντιστοιχεί στη διαπιστωθείσα παράβαση. Η Πράξη
Επιβολής Προστίμου κατά τα ανωτέρω κοινοποιείται, με
απόδειξη, στον παραβάτη εργοδότη.
2. Όταν τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 14 του ν. 4144/2013 όπως ισχύει,
διαπιστώνουν, κατά τον έλεγχο, τη μη αναγραφή εργαζομένου σε ισχύοντα πίνακα προσωπικού, ενημερώνουν
το κατά τόπο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών
Σχέσεων (Τ.Ε.Ε.Σ.) του Σ.ΕΠ.Ε., εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημέρα διενέργειας του ελέγχου,
σχετικά με την παράβαση. Εν συνεχεία, ο Προϊστάμενος του Τ.Ε.Ε.Σ. συντάσσει και επιδίδει Πράξη Επιβολής
Προστίμου, με την οποία προσδιορίζεται, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στις ανωτέρω παραγράφους 1, 2 και 3 του
άρθρου 5 του ως άνω νόμου, το ύψος του προστίμου
που αντιστοιχεί στη διαπιστωθείσα παράβαση. Η Πράξη
Επιβολής Προστίμου κατά τα ανωτέρω κοινοποιείται, με
απόδειξη, στον παραβάτη εργοδότη.
3. Η Πράξη Επιβολής Προστίμου επιδίδεται στον εργοδότη εντός (7) εργάσιμων ημερών από την ημέρα επίδοσης του Δελτίου Ελέγχου ή από την ημέρα κοινοποίησης
της σχετικής έκθεσης/εγγράφου σχετικά με τη διαπίστωση αδήλωτης εργασίας στο αρμόδιο Τ.Ε.Ε.Σ. Εντός της
ιδίας προθεσμίας η Πράξη Επιβολής Προστίμου και το
σχετικό δελτίο ελέγχου/έκθεση ελέγχου διαβιβάζονται
προς την αρμόδια υπηρεσία του Ενιαίου Φορέα Κοινω-
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νικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), προκειμένου να καταλογισθούν οι προβλεπόμενες από την παράγραφο 4 του
άρθρου 5 του ν. 4554/2018 ασφαλιστικές εισφορές. Για
τον καταλογισμό των εν λόγω ασφαλιστικών εισφορών
από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Ε.Φ.Κ.Α., ως βάση
υπολογισμού των εισφορών του τριμήνου λαμβάνεται
ο κατώτατος μισθός ή το κατώτατο ημερομίσθιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Εάν αποδειχθεί απασχόληση πέρα των τριών (3) μηνών ή αποδοχές
υψηλότερες από τις κατώτατες, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, για το ελεγχόμενο διάστημα καταλογίζονται
οι ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται από την
κείμενη νομοθεσία.
4. Η Πράξη Επιβολής Προστίμου αποτελεί νόμιμο
τίτλο για την είσπραξη του προστίμου και εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο σύμφωνα με τις διατάξεις
του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.)
(ν.δ. 356/1974 Α’ 90), όπως ισχύει.
5. Όταν το πρόστιμο έχει επιβληθεί από Επιθεωρητή του Σ.ΕΠ.Ε., καταβάλλεται στην αρμόδια Δημόσια
Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ). Όταν έχει επιβληθεί από
ελεγκτή των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης ή υπάλληλο του Ε.Φ.Κ.Α., καταβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Ε.Φ.Κ.Α. Και στις δύο περιπτώσεις
το πρόστιμο καταβάλλεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε
(15) εργασίμων ημερών από την ημέρα επίδοσης της
Πράξης Επιβολής Προστίμου. Ο εργοδότης υποχρεούται, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημέρα
καταβολής του προστίμου, να καταθέσει στην αρμόδια
υπηρεσία (Σ.ΕΠ.Ε. ή Ε.Φ.Κ.Α.) το σχετικό πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης.
6. Όταν ο εργοδότης προβαίνει στην πρόσληψη του
εργαζομένου ή των εργαζομένων που διαπιστώθηκαν
ως αδήλωτοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6
του ν. 4554/2018, καταβάλλει το επιβληθέν πρόστιμο
μειωμένο κατά το ποσό που αντιστοιχεί ανά περίπτωση
σε συνάρτηση με τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας,
εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας των δεκαπέντε
(15) εργασίμων ημερών από την ημέρα επίδοσης της
Πράξης Επιβολής Προστίμου.
7. Ο εργοδότης υποχρεούται, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, από την ημέρα καταβολής του μειωμένου προστίμου, να καταθέσει στην αρμόδια υπηρεσία
(Σ.ΕΠ.Ε. ή Ε.Φ.Κ.Α.) εκτός από το σχετικό πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης, το έντυπο Ε3: Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελίας Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης),
υπεύθυνη δήλωση επιλογής διάρκειας της σύμβασης,
μη υποτροπής κατά το άρθρο 5 παρ. 3 του ν. 4554/2018,
αποδοχής του προστίμου και παραίτησης από την άσκηση των προβλεπόμενων ένδικων βοηθημάτων.
8. Σε περίπτωση μείωσης του προσωπικού της επιχείρησης για τους λόγους που απαριθμούνται στην παρ. 5
του άρθρου 6 του ν. 4554/2018, ο εργοδότης υποχρεούται, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από το γεγονός, να προσκομίσει στην αρμόδια Υπηρεσία (Σ.ΕΠ.Ε. ή
Ε.Φ.Κ.Α.) τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου
να επιβεβαιωθεί η συνδρομή κάποιου από τους προβλεπόμενους λόγους.
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9. Εάν, μετά τη χρήση της έκπτωσης, διαπιστωθεί η μη
συνδρομή των προϋποθέσεών της ή συντρέξει μείωση
του προσωπικού της επιχείρησης σύμφωνα με την παρ.
4 του άρθρου 6 του ν. 4554/2018, η αρμόδια Υπηρεσία
(Σ.ΕΠ.Ε. ή Ε.Φ.Κ.Α.) βεβαιώνει σε βάρος του εργοδότη το
υπολειπόμενο του αρχικού προστίμου ποσό, ενημερώνοντας σχετικά τον τελευταίο.
10. Κατά των Πράξεων Επιβολής Προστίμου των παρ.
1 και 2, ανάλογα με το εκδούν την πράξη όργανο, κατά
περίπτωση, και της Πράξεως Επιβολής Προστίμου της
παρ. 3 της παρούσης ασκείται προσφυγή ουσίας ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου εντός εξήντα
(60) ημερών από την επίδοση της δεύτερης εξ αυτών, δια
της οποίας περατούται η ως άνω περιγραφόμενη σύνθετη
διοικητική ενέργεια επιβολής κυρώσεων για την αδήλωτη
εργασία. Μέσα στην ίδια προθεσμία, η προσφυγή κοινοποιείται με μέριμνα του προσφεύγοντος και με ποινή απαραδέκτου, στην αρμόδια υπηρεσία (Σ.ΕΠ.Ε. ή Ε.Φ.Κ.Α.). Η
προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και η άσκηση
αυτής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση των ανωτέρω πράξεων, πλην των εξαιρέσεων που ορίζονται σε ισχύουσες
διατάξεις. Σε περίπτωση που με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ακυρωθούν οι ως άνω Πράξεις Επιβολής Προστίμου,
ο ασφαλισμένος που κατοχύρωσε ασφαλιστικά δικαιώματα
δυνάμει της ακυρωθείσας Πράξης Επιβολής Προστίμου
της παρ. 3 της παρούσης, θα δύναται, για λόγους χρηστής
διοίκησης, να εξαγοράσει το χρόνο για τον οποίο καταλογίστηκαν ασφαλιστικές εισφορές δυνάμει της άνω Πράξης
Επιβολής Προστίμου. Ως βάση υπολογισμού των εισφορών
αυτών λαμβάνεται ο κατώτατος μισθός ή το κατώτατο ημερομίσθιο, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
Άρθρο 2
Ισχύς της απόφασης
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Αυγούστου 2018
Η Υπουργός

Ο Υφυπουργός

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Υφυπουργός
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/53033/7627
(2)
Ορισμός Επιλεγέντος Αιτούντος στο πλαίσιο του
Διεθνούς Διαγωνισμού για παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσια περιοχή στη Δυτική Ελλάδα
«Ιόνιο» (ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/14322/4347, ΦΕΚ Β’ 2849/
11.08.2017).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με
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το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
(Α’ 98).
2. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)» (Α’ 160), όπως
ισχύει.
3. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).
4. Τα άρθρα 145 έως και 164 του ν. 4001/2011 «για
τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και
Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 179),
όπως ισχύει.
5. Το π.δ. 14/2012 «Σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία «Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων Α.Ε. (Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε.)στην αγγλική Hellenic
Hydrocarbon Resources Management SA. (H.H.R.M.
S.A.) - Κατάρτιση καταστατικού αυτής» (Α’ 21).
6. Την αριθμ. 19859/8.5.2015 διαπιστωτική πράξη του
Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί έναρξης λειτουργίας της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων Α.Ε.
(Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε.).
7. Το ν. 2289/1995 «Αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και άλλες διατάξεις» (Α’ 27),
όπως ισχύει.
8. Την αριθμ. 13967/4241/26.07.2017 απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία
επιλέγεται ως είδος σύμβασης η «Σύμβαση Μίσθωσης»
για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσια περιοχή
στη Δυτική Ελλάδα («Ιόνιο»).
9. Την αριθμ. 14322/4347/2017 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προκήρυξη Διεθνούς
Διαγωνισμού για παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και
εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσια περιοχή
στη Δυτική Ελλάδα (Ιόνιο)» (Β’ 2849).
10. Την αριθμ. 2017/C 411/05 ανακοίνωση της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας σχετικά με την
οδηγία 94/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου για τους όρους χορήγησης και χρήσης των αδειών αναζήτησης, έρευνας και παραγωγής
υδρογονανθράκων, αναφορικά με την προκήρυξη
διεθνούς πρόσκλησης υποβολής προσφορών για τη
χορήγηση και τη χρήση αδείας έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσια περιοχή στη
Δυτική Ελλάδα («Ιόνιο»), η οποία δημοσιεύθηκε στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις
02.12.2017.
11. Την από 02.06.2017 αίτηση της εταιρείας με την
επωνυμία «ENERGEAN OIL & GAS - Ενεργειακή Αιγαίου
Ανώνυμη Εταιρεία Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων» για παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και
εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσια περιοχή
στη Δυτική Ελλάδα (Ιόνιο).
12. Την αριθμ. 1587/05.03.2018 αίτηση της κοινοπραξίας «REPSOL EXPLORACION S.A.-ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Α.Ε.» για παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκ-
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μετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσια περιοχή
στη Δυτική Ελλάδα (Ιόνιο).
13. Την αριθμ. 2340/09.07.2018 βελτιωμένη προσφορά
της κοινοπραξίας «REPSOL EXPLORACION S.A.- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.», στο πλαίσιο της αίτησης του σημείου 12, για παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και
εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσια περιοχή
στη Δυτική Ελλάδα (Ιόνιο).
14. Την αριθμ. 1605/09.03.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Ε.» με θέμα: «Ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης
για την αξιολόγηση των αιτήσεων στο Διεθνή Διαγωνισμό για παραχώρηση δικαιώματος Έρευνας και εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων σε θαλάσσια περιοχή
στη Δυτική Ελλάδα «Ιόνιο» (ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/14322/4347,
Β’ 2849/11.08.2017).»
15. Την αριθμ. 2352/11.07.2018 εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.
16. Την αριθμ. 36/18.07.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
Α.Ε.», με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά της επιτροπής αξιολόγησης.
17. Την ανάγκη ορισμού Επιλεγέντος Αιτούντα για τη
θαλάσσια περιοχή στη Δυτική Ελλάδα (Ιόνιο) και οριστικοποίησης του προς υπογραφή σχεδίου σύμβασης,
προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία
με τη διασφάλιση του μέγιστου δημοσίου συμφέροντος,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην απόφαση του σημείου 9 του προοιμίου, αποφασίζουμε:
1. Στο πλαίσιο της αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/14322/4347
απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
«Προκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για παραχώρηση
δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσια περιοχή στη Δυτική Ελλάδα (Ιόνιο)»
(Β’ 2849/11.08.2017) για τη θαλάσσια περιοχή παραχώρησης στη Δυτική Ελλάδα (Ιόνιο), ορίζεται ως Επιλεγείς
Αιτών η κοινοπραξία REPSOL EXPLORACION S.A. - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
2. Ανατίθεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης, που
συγκροτήθηκε με την αριθμ. 1605/09.03.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με
την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Ε.» όπως ισχύει (σημείο 12
του προοιμίου), να καλέσει την κοινοπραξία REPSOL
EXPLORACION S.A. - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., ως
Επιλεγέντα Αιτούντα για τη θαλάσσια περιοχή παραχώρησης στη Δυτική Ελλάδα (Ιόνιο) σύμφωνα με
την παρ. 1 της παρούσας απόφασης, προκειμένου να
οριστικοποιηθεί το προς υπογραφή σχέδιο σύμβασης,
σύμφωνα με την προκήρυξη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Αυγούστου 2018
Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Τεύχος Β’ 3521/21.08.2018

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/53028/7626
(3)
Ισχύς Ευελιξίας Κατανεμόμενων Υδροηλεκτρικών
μονάδων η οποία καταχωρίζεται στο Μητρώο Ευέλικτων Παρόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 41 του ν. 4459/2018 (Α’ 142).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α’ 98).
2. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)» (Α’ 160).
3. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 210).
4. Το π.δ. 70/2015 «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 (Α’ 114).
5. Το ν. 4559/2018, «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο
Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 142) και ιδίως το
άρθρο 41.
6. Το ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών
Αγορών Ηλεκτρισμού και φυσικού Αερίου, για Έρευνα,
Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων
και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 179), όπως ισχύει, και ιδίως τα
άρθρα 94, 95, 96, 143Α, 143Β και 143Γ.
7. Το ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας: Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (Α’ 286), όπως ισχύει.
8. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
(Β’ 103/31.1.2012), όπως ισχύει.
9. Την αριθμ. C (2018) 4947/30.07.2018 απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής «State aid n° SA.50152 (2018/Ν) Greece. New Transitory Flexibility Remunaration
Mechanism (TFRM)".
10. Το γεγονός ότι ο Μεταβατικός Μηχανισμός Αποζημίωσης Ευελιξίας έχει διάρκεια ισχύος έως 31.12.2019.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό.
Άρθρο 1
Ορισμοί
1. Μεταβατικός Μηχανισμός Αποζημίωσης Ευελιξίας: Η
διαθεσιμότητα παροχής της Υπηρεσίας Ευελιξίας στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ).
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2. Πάροχος Υπηρεσίας Ευελιξίας: Οι Κατανεμόμενες
μονάδες παραγωγής που έχουν τη δυνατότητα παροχής
της Υπηρεσίας Ευελιξίας.
3. Υπηρεσία Ευελιξίας: Η ταχεία αύξηση ή μείωση της
ισχύος του επιλεγέντος Παρόχου ώστε να καλύπτει τη
ζήτηση του ΕΣΜΗΕ, ακολουθώντας τις Εντολές Κατανομής του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. Οι Πάροχοι πρέπει να έχουν την ικανότητα ανταπόκρισης εντός τριών
ωρών από την έκδοση σχετικής Εντολής Κατανομής
του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, με μετρούμενο ρυθμό
μεταβολής της ισχύος παραγωγής/έγχυσης ή κατανάλωσης/απορρόφησης τουλάχιστον οχτώ (8) MW/min
και δυνατότητα απόκρισης για τουλάχιστον τρεις (3)
συνεχόμενες ώρες.
4. Μητρώο Ευέλικτων Παρόχων: Στο Μητρώο Ευέλικτων Παρόχων εγγράφονται οι Πάροχοι που έχουν τη
δυνατότητα παροχής της Υπηρεσίας Ευελιξίας προκειμένου να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Διαγωνιστικές
Διαδικασίες που διενεργεί ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ.
5. Διαγωνιστική Διαδικασία: Η δημοπρασία που διενεργείται από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για τη διαθεσιμότητα ισχύος για την παροχή της Υπηρεσίας Ευελιξίας.
6. Έτος Αξιοπιστίας ή υδρολογικό έτος: Η χρονική
περίοδος από την 1η Οκτωβρίου ενός ημερολογιακού
έτους Ν έως την 30η Σεπτεμβρίου του ημερολογιακού
έτους Ν+1.
7. Συνολική Ισχύς Ευελιξίας Κατανεμόμενων Υδροηλεκτρικών μονάδων: Το άθροισμα της ισχύος του συνόλου
των Κατανεμόμενων Υδροηλεκτρικών μονάδων που ικανοποιεί τις απαιτήσεις παροχής της Υπηρεσίας Ευελιξίας.
8. Ισχύς Ευελιξίας: Η ισχύς με την οποία δύναται ο
Πάροχος Υπηρεσίας Ευελιξίας, Κατανεμόμενη Υδροηλεκτρική μονάδα, να εγγραφεί στο Μητρώο Ευέλικτων
Παροχών κατόπιν αίτησης στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ.
Άρθρο 2
Πεδίο Εφαρμογής
Με την παρούσα προσδιορίζεται η μεθοδολογία
υπολογισμού της Ισχύος Ευελιξίας των Κατανεμόμενων
Υδροηλεκτρικών μονάδων.
Άρθρο 3
Μεθοδολογία Υπολογισμού της Ισχύος Ευελιξίας
Κατανεμόμενων Υδροηλεκτρικών μονάδων
1. Η Συνολική Ισχύς Ευελιξίας Κατανεμόμενων Υδροηλεκτρικών μονάδων αντανακλά τη συνδρομή και
ικανότητα παροχής ευέλικτης αύξησης ή μείωσης της
παραγωγής τους, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες
υδραυλικότητας και διαθεσιμότητας των πόρων.
2. Για τον υπολογισμό της Συνολικής Ισχύος Ευελιξίας
Κατανεμόμενων Υδροηλεκτρικών μονάδων λαμβάνονται υπόψη τα απολογιστικά δεδομένα λειτουργίας των
δυο τελευταίων Ετών Αξιοπιστίας, όπως καταγράφονται
από τον Διαχειριστή, με τρόπο που να αποτυπώνεται η
πραγματική συνδρομή και οι δυνατότητες του συνόλου
των Κατανεμόμενων Υδροηλεκτρικών μονάδων για την
παροχή της Υπηρεσίας Ευελιξίας, όταν οι απαιτήσεις για
παροχή Υπηρεσίας Ευελιξίας του Συστήματος υπερβαίνουν τη μέση ενεργειακή διαθεσιμότητά τους.
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3. Για τον υπολογισμό της Συνολικής Ισχύος Ευελιξίας
Κατανεμόμενων Υδροηλεκτρικών μονάδων υπολογίζονται, καταρχήν, από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για κάθε
ένα από τα δύο προηγούμενα Έτη Αξιοπιστίας τα εξής:
i. Για κάθε ώρα του Έτους Αξιοπιστίας υπολογίζεται η
ωριαία απαίτηση Συστήματος τρίωρης αυξητικής μεταβολής του υπολειπόμενου φορτίου. Το υπολειπόμενο
φορτίο υπολογίζεται αφαιρώντας από το συνολικό φορτίο Συστήματος (συμπεριλαμβανομένου και του φορτίου
των αντλητικών μονάδων) το άθροισμα (α) των καθαρών
εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας (εισαγωγές μείον εξαγωγές) και (β) την παραγωγή των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας που είναι συνδεδεμένες στο Σύστημα. Η μεταβολή του καθαρού υπολειπόμενου φορτίου για κάθε
ώρα t υπολογίζεται ως η διαφορά του υπολειπόμενου
φορτίου για την ώρα t από το υπολειπόμενο φορτίο για
την ώρα t+3.
ii. Για το Έτος Αξιοπιστίας υπολογίζεται η μέση τρίωρη
ενεργειακή διαθεσιμότητα των Κατανεμόμενων Υδροηλεκτρικών μονάδων ως το τριπλάσιο της μέσης ωριαίας
παραγωγής του συνόλου των Κατανεμόμενων Υδροηλεκτρικών μονάδων.
iii. Για το Έτος Αξιοπιστίας υπολογίζονται οι ώρες συμβολής των Κατανεμόμενων Υδροηλεκτρικών μονάδων
ως το υποσύνολο των ωρών του Έτους Αξιοπιστίας κατά
τις οποίες η ωριαία απαίτηση Συστήματος τρίωρης αυξητικής μεταβολής του καθαρού υπολειπόμενου φορτίου
υπερβαίνει τη μέση τρίωρη ενεργειακή διαθεσιμότητα
των Κατανεμόμενων Υδροηλεκτρικών μονάδων του συγκεκριμένου Έτους Αξιοπιστίας.
iv. Για κάθε Έτος Αξιοπιστίας υπολογίζεται η ετήσια
Ισχύς Ευελιξίας Κατανεμόμενων Υδροηλεκτρικών μονάδων ως ο μέσος όρος για τις ώρες συμβολής των Κατανεμόμενων Υδροηλεκτρικών μονάδων των τρίωρων μεταβολών της παραγόμενης ενέργειας από το σύνολο των
Κατανεμόμενων Υδροηλεκτρικών μονάδων. Η τρίωρη
μεταβολή της παραγόμενης ενέργειας για την ώρα t υπολογίζεται ως η διαφορά της παραγόμενης ενέργειας για
την ώρα t από την παραγόμενη ενέργεια για την ώρα t+3.
4. Η Συνολική Ισχύς Ευελιξίας Κατανεμόμενων Υδροηλεκτρικών μονάδων ορίζεται ως η ελάχιστη εκ των τιμών
των ετήσιων Ισχύων Ευελιξίας Κατανεμόμενων Υδροηλεκτρικών μονάδων για έκαστο των δύο προηγούμενων
Ετών Αξιοπιστίας.
5. Η Ισχύς Ευελιξίας για κάθε Κατανεμόμενη Υδροηλεκτρική μονάδα υπολογίζεται από τον Διαχειριστή του
ΕΣΜΗΕ με επιμερισμό της Συνολικής Ισχύος Ευελιξίας
Κατανεμόμενων Υδροηλεκτρικών μονάδων σε κάθε
Κατανεμόμενη Υδροηλεκτρική μονάδα σύμφωνα με τη
συνεισφορά έκαστης μονάδας στην Συνολική Ισχύ Ευελιξίας Κατανεμόμενων Υδροηλεκτρικών μονάδων. Η Ισχύς
Ευελιξίας έκαστης Κατανεμόμενης Υδροηλεκτρικής Μονάδας ισούται με το μέσο όρο των τρίωρων μεταβολών
της παραγόμενης ενέργειας για τις ώρες συμβολής των
Κατανεμόμενων Υδροηλεκτρικών μονάδων για το Έτος
Αξιοπιστίας για το οποίο προέκυψε η ελάχιστη τιμή
Συνολικής Ισχύος Ευελιξίας Κατανεμόμενων Υδροηλεκτρικών μονάδων. Η τρίωρη μεταβολή της παραγόμενης
ενέργειας για την ώρα t υπολογίζεται ως η διαφορά της
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παραγόμενης ενέργειας για την ώρα t από την παραγόμενη ενέργεια για την ώρα t+3.
6. Η Ισχύς Ευελιξίας για νέες Κατανεμόμενες Υδροηλεκτρικές μονάδες οι οποίες κατά τα εξεταζόμενα Έτη
Αξιοπιστίας δεν λειτούργησαν, ή λειτούργησαν δοκιμαστικά, ή λειτούργησαν για χρόνο μικρότερο του ήμισυ
της εξεταζόμενης περιόδου, υπολογίζεται από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ ως το γινόμενο της Καθαρής Ισχύος της μονάδας αυτής με το λόγο της Συνολικής Ισχύος
Ευελιξίας Κατανεμόμενων Υδροηλεκτρικών μονάδων ως
προς τη συνολική καθαρή ισχύ όλων των Κατανεμόμενων Υδροηλεκτρικών μονάδων.
7. Κάθε Κατανεμόμενη Υδροηλεκτρική μονάδα καταχωρίζεται στο Μητρώο Ευέλικτων Παροχών που τηρεί
ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ, κατόπιν σχετικού αιτήματος,
με την Ισχύ Ευελιξίας όπως έχει προκύψει από τους ως
άνω υπολογισμούς.

Τεύχος Β’ 3521/21.08.2018

8. Η Ισχύς Ευελιξίας των Κατανεμόμενων Υδροηλεκτρικών μονάδων, υπολογίζεται άπαξ και ισχύει για όλη τη
διάρκεια ισχύος του Μεταβατικού Μηχανισμού Αποζημίωσης Ευελιξίας.
Άρθρο 4
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει την
31.12.2019.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Αυγούστου 2018
Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
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Τεύχος Β’ 3521/21.08.2018

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.

*02035212108180008*

