
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 
(ΦΕΚ 5968 Β΄) υπουργικής απόφασης «Αντικατά-
σταση της αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 
(ΦΕΚ 3521 Β΄) υπουργικής απόφασης με τίτλο ”Τρο-
ποποίηση και αντικατάσταση της αριθμ. 81986/
ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ 1822 Β΄) υπουργικής 
απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δα-
πανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – 
Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγ-
χρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 
από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – 
Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων 
αξιολόγησης πράξεων»”».

2 Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης 
«ΜΕΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΜΕΔΕΩΝ ΑΕ» (Υπό Σύσταση) στο 
καθεστώς ενίσχυσης «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» 
των άρθρων 42 έως 46 του ν. 4399/2016 (Β΄ κύ-
κλος), όπως ισχύει.

2 Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης 
«ΖΑΦΕΙΡΜΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΖΑ-
ΦΕΙΡΜΙΝ» (Υπό Σύσταση) στο καθεστώς ενίσχυ-
σης «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» των άρθρων 42 έως 
46 του ν. 4399/2016 (Β΄ κύκλος), όπως ισχύει.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 32492/24-03-2020 (1)
   Τροποποίηση της 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 

(ΦΕΚ 5968 Β΄) υπουργικής απόφασης «Αντικατά-

σταση της αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 

(ΦΕΚ 3521 Β΄) υπουργικής απόφασης με τίτλο 

”Τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθμ. 

81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ 1822 Β΄) υπουρ-

γικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότη-

τας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 

2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων 

συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων 

ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Εν-

διάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί 

των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»”». 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α΄) «Διορισμός Αντιπρο-

έδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Το π.δ. 147/2017 (ΦΕΚ 192 Α΄) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», όπως ισχύει.

3. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 
Α΄ 98).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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4. Τον ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α΄) «Α) Για τη διαχείριση, 
τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβά-
σεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16-06-2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του 
ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις», όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει και ιδίως των άρθρων 58 παρ. 2, 21 
παρ. 2 και 28 παρ. 12.

5. Την εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υπο-
στήριξης.

6. Τη με αριθμ. 47/2019 (ΦΕΚ 3100 Β΄) απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων για την «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουρ-
γό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» .

7. Τη με αριθμ. 137675/EΥΘΥ1016/19-12-2018 
(ΦΕΚ 5968 Β΄) υπουργική απόφαση περί «Αντικατά-
στασης της  αριθμό 110427/EΥΘΥ1020/20-10-2016 
(ΦΕΚ 3521 Β΄) υπουργικής απόφασης με τίτλο ”Τροπο-
ποίηση και αντικατάσταση της  αριθμό 81986/ΕΥΘΥ712/
31-7-2015 (ΦΕΚ 1822 Β΄) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί 
κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα 
του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων 
συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 
2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φο-
ρείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξι-
ολόγησης πράξεων»”», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Την με αριθμ. 69137/ΕΥΘΥ628/22-06-2015 (ΦΕΚ 1451
Β΄) υπουργική απόφαση για την «Αναδιάρθρωση της 
Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης σύμφωνα με 
το άρθρο 15 παρ. 3 του ν. 4314/23.12.2014 και αντικα-
τάσταση της με αριθμ. 3851/ΕΥΣ 5240/29-01-2008 (ΦΕΚ 
333 Β΄)» υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει.

9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της αριθμ. 137675/ΕΥΘΥ1016/
19-12-2018 (ΦΕΚ 5968 Β΄) υπουργικής απόφασης «Αντικα-
τάσταση της αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 
3521 Β΄) υπουργικής απόφασης με τίτλο ”Τροποποίηση 
και αντικατάσταση της αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 
(ΦΕΚ 1822 Β΄) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες 
επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 
2014 - 2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσε-
ων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 
από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδι-
κασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 
πράξεων»”», ως ακολούθως:

Άρθρο μόνο
Στο τέλος του άρθρου 40 προστίθεται παράγραφος 

9, ως εξής:
«9. Ο έλεγχος νομιμότητας των διαδικασιών ανάθεσης 

και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων που συγχρημα-
τοδοτούνται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, το αντικεί-
μενο των οποίων, ανεξαρτήτως ποσού, συνέχεται άμεσα με 
τα μέτρα πρόληψης και αποφυγής της διάδοσης του κορω-
νοϊού, δύναται, κατά παρέκκλιση των ανωτέρω διατάξεων 
του παρόντος άρθρου, να διενεργείται κατά την υποβολή 
της πρώτης δήλωσης δαπάνης της υπόψη σύμβασης».

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Μαρτίου 2020

Ο Υφυπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ   

Ι

(2)
 Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης 

«ΜΕΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ-

ΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΜΕΔΕΩΝ ΑΕ» (Υπό Σύσταση) στο 

καθεστώς ενίσχυσης «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» 

των άρθρων 42 έως 46 του ν. 4399/2016 (Β΄ κύ-

κλος), όπως ισχύει.   

 Με την 32139/ΥΠΕ/7/00033/Α/ν.4399/2016/23-03-2020 
απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του 
ν. 4399/2016, όπως ισχύει, και ειδικότερα στο καθε-
στώς ενίσχυσης «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» των άρθρων 
42 έως 46 αυτού (Β΄ κύκλος) επενδυτικού σχεδίου της 
επιχείρησης «ΜΕΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥ-
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΜΕΔΕΩΝ ΑΕ» (Υπό Σύσταση) που 
αναφέρεται στην «ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας 5*, 
δυναμικότητας 102 Δωματίων/236 κλινών» (ΚΑΔ κύριου 
κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρό-
μοια καταλύματα), στη θέση Κάμπος στο εγκεκριμένο 
σχέδιο πόλης της τοπικής κοινότητας Γερανίου του Δή-
μου Πλατανιά της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της 
Περιφέρειας Κρήτης, συνολικού επιλέξιμου κόστους 
ίσου με 7.910.610,87 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου 
κόστους ίσου με 7.910.610,87 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση ως εξής:
- Ποσά ανά είδος ενίσχυσης (σε €):

Β. Ποσό ενίσχυσης με τη μορφή 
της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ Β 2.491.842,42 €

- Ποσοστά ενίσχυσης ανά κατηγορία δαπανών:

6.1 Υπολογισμός Ποσοστών Ενίσχυσης του Επεν-
δυτικού Σχεδίου

Ποσοστά Ενίσχυσης 
του Επενδυτικού Σχεδίου

Ποσοστό 
(%)

Α.1 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ Δαπάνες 
Περιφερειακών Ενισχύσεων (άρθρο 8)
ΟΜΑΔΑ Α. Περιφερειακές Ενισχύσεις - επεν-
δυτικές ενισχύσεις (άρθρο 14 ΓΑΚ 651/2014)
(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου 
εγκατάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις 
(άρθρο 11, παρ. 1)

25,000%

(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω ΜΜΕ 
(ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ €) 20,000%

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης 45,000%
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Α.2 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ Δαπάνες ΕΚΤΟΣ 
Περιφερειακών Ενισχύσεων (άρθρο 9)
ΟΜΑΔΑ Β. Ενισχύσεις προς ΜΜΕ 
(άρθρο 18 ΓΑΚ 651/2014)
(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου 
εγκατάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις 
(άρθρο 11, παρ. 2)

50,000%

(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω ΜΜΕ 
(ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ €) -

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης 50,000%
ΟΜΑΔΑ Γ. Ενισχύσεις για νεοσύστατες 
επιχειρήσεις (άρθρο 22 ΓΑΚ 651/2014)
(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου 
εγκατάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις 
(άρθρο 11, παρ. 2)

100,000%

(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω ΜΜΕ 
(ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ €) -

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης 100,000%

Οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουρ-
γηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται 
σε 32,58 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ   

Ι

(3)
 Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρη-

σης «ΖΑΦΕΙΡΜΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. 

«ΖΑΦΕΙΡΜΙΝ» (Υπό Σύσταση) στο καθεστώς ενί-

σχυσης «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» των άρθρων 42 

έως 46 του ν. 4399/2016 (Β΄ κύκλος), όπως ισχύει.   

 Με την 32136/ΥΠΕ/7/00061/Α/ν.4399/2016/23-03-2020 
απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του 
ν. 4399/2016, όπως ισχύει, και ειδικότερα στο καθε-
στώς ενίσχυσης «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» των άρθρων 
42 έως 46 αυτού (Β΄ κύκλος), επενδυτικού σχεδίου 
της επιχείρησης «ΖΑΦΕΙΡΜΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
με δ.τ. «ΖΑΦΕΙΡΜΙΝ» (Υπό Σύσταση) που αναφέρεται 
στην «ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας 5 αστέρων 23 
δωματίων 53 κλινών» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηρι-
ότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), 
στην Αθήνα, επί διατηρητέου κτιρίου, συνολικού επιλέ-
ξιμου κόστους ίσου με 2.879.067,00 ευρώ και συνολικού 
ενισχυόμενου κόστους ίσου με 2.879.067,00 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση ως εξής:
- Ποσά ανά είδος ενίσχυσης (σε €):

Β. Ποσό ενίσχυσης με τη μορφή 
της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ Β 611.604,07 €

- Ποσοστά ενίσχυσης ανά κατηγορία δαπανών:

6.1 Υπολογισμός Ποσοστών Ενίσχυσης 
του Επενδυτικού Σχεδίου

Ποσοστά Ενίσχυσης 
του Επενδυτικού Σχεδίου

Ποσοστό 
(%)

Α.1 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ Δαπάνες 
Περιφερειακών Ενισχύσεων (άρθρο 8)
ΟΜΑΔΑ Α. Περιφερειακές Ενισχύσεις - 
επενδυτικές ενισχύσεις (άρθρο 14 ΓΑΚ 
651/2014)
(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου 
εγκατάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις 
(άρθρο 11, παρ. 1)

10,000%

(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω ΜΜΕ 
(ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ €) 20,000%

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης 30,000%
Α.2 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ Δαπάνες ΕΚΤΟΣ 
Περιφερειακών Ενισχύσεων (άρθρο 9)
ΟΜΑΔΑ Β. Ενισχύσεις προς ΜΜΕ 
(άρθρο 18 ΓΑΚ 651/2014)
(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου 
εγκατάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις 
(άρθρο 11, παρ. 2)

50,000%

(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω ΜΜΕ 
(ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ €) -

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης 50,000%
ΟΜΑΔΑ Γ. Ενισχύσεις για νεοσύστατες 
επιχειρήσεις (άρθρο 22 ΓΑΚ 651/2014)
(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου 
εγκατάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις 
(άρθρο 11, παρ. 2)

100,000%

(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω ΜΜΕ 
(ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ €) -

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης 100,000%

Οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουρ-
γηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται 
σε 12,50 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ    
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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 ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, 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 Τμή-
μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται 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 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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 ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,




