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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
18 Σεπτεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από
την πλημμύρα της 17ης Νοεμβρίου 2017 σε περιοχές του Δήμου Αίγινας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.

2

Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπό στοιχεία
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑ/ΔΑΑ/ΤΣΟΕΚΑΦ/121844/4736/
2189/44/06-03-2020 απόφασης «Συγκρότηση και
έργο Επιτροπής Ισοτιμιών - Ορισμός και έργου
προσωπικού για την γραμματειακή υποστήριξη
της Επιτροπής» (Β΄ 1230).

3

Συμπληρωματική χρηματοδότηση συμβάσεων
ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας του άρθρου εξηκοστού δεύτερου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 102136 ΕΞ 2020
(1)
Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από
την πλημμύρα της 17ης Νοεμβρίου 2017 σε περιοχές του Δήμου Αίγινας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 36, και ιδίως της παρ. 2, του
ν. 2459/1997 «Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και
άλλες διατάξεις» (A’ 17), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2576/1998
«Βελτίωση των διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκευής των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις»
(A’ 25), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου
84 του ν. 4313/2014 «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών,
Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (A’ 261) και ισχύει.
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3. Τις διατάξεις των άρθρων 20, 23, 56, 77, 78, 79 και
80 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (A’ 143),
όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2008
(Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
6. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 5 του π.δ. 70/2015
(A’ 114) περί ανασύστασης και μετονομασίας Υπουργείων και μεταφοράς της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.
7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (A΄ 121) και τις διατάξεις της υπό στοιχεία Υ2/
9-7-2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση
θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών»
(Β΄ 2901).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (A’ 145).
9. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (A’ 181), όπως ισχύει.
10. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (A’ 192), όπως ισχύει.
11. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών» (A’ 151), όπως ισχύει.
12. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
13. Την υπ’ αρ. 338/18-7-2019 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Γεώργιο Ζαββό» (Β΄ 3051).
14. Την υπ’ αρ. 85847/11-8-2020 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β΄ 3375).
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15. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»
(Α’ 112) και τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131).
16. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 17 του
ν. 4038/2012 «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την
εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (A’ 14).
17. Την υπό στοιχεία 20725/Β.979/10-05-2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του
ν. 2459/1997» (Β΄ 1207), όπως τροποποιήθηκε με την υπό
στοιχεία Γ.Δ.Ο.Π. 0000811 ΕΞ2017/24-05-2017 (Β΄ 1927)
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
18. α) Την παρ. 2β του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επίσημη εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης C326/26-10-2012) σύμφωνα με
την οποία «Συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά οι
ενισχύσεις για την επανόρθωση ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα».
β) Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της 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 για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L
187 της 26/6/2014 σελ. 1), και ιδίως τα άρθρα 7, 9, 11,
12 και 50 αυτού.
γ) Τον ορισμό της «Επιχείρησης» σύμφωνα με το άρθρο 1 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
651/2014, όπου «Επιχείρηση θεωρείται κάθε οντότητα,
ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Σε αυτές περιλαμβάνονται ειδικότερα αυτοαπασχολούμενα άτομα και οικογενειακές επιχειρήσεις που ασκούν βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα,
καθώς και προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις προσώπων
που ασκούν τακτικά μια οικονομική δραστηριότητα».
19. Την υπ’ αρ. οικ. 3648/387/30-3-2012 απόφαση
του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για το
έργο «Επιχορήγηση επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από
πλημμύρες και λοιπές θεομηνίες εκτός σεισμών» άρθρο
36 του ν. 2459 (Α΄ 17/1997)» (Β΄ 985).
20. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/6737/Α325/
27-12-2018 (Β΄ 6061) κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών - Οικονομίας και Ανάπτυξης - Οικονομικών Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία οριοθετούνται
περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.
21. Την υπό στοιχεία 938/ΑΖ11/15-4-1998 εγκύκλιο
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ.
Έργων «Αποκατάσταση ζημιών κτιρίων που επλήγησαν
από πλημμύρες, πυρκαγιές και κατολισθήσεις».
22. Το υπ’ αρ. 342048/28-5-2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Πειραιά
και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.
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23. Το υπό στοιχεία 67840 ΕΞ 2020/1-7-2020 έγγραφο του Τμήματος Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυνσης Εποπτευόμενων Φορέων της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.
24. Την ανάγκη υποστήριξης των επιχειρήσεων που
είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν σε περιοχές του
Δήμου Αίγινας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της
Περιφέρειας Αττικής και επλήγησαν από την πλημμύρα
της 17ης Νοεμβρίου 2017.
25. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας
προκαλείται δαπάνη ύψους 2.550 ευρώ περίπου, σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΣΑΕ 027/0ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ ΠΔΕ 2012ΣΕ02700000-Τομέας ΒιομηχανίαςΒιοτεχνίας). Η ανωτέρω δαπάνη εμπίπτει στις διατάξεις
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
1. Παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των
ζημιών που προκλήθηκαν από την πλημμύρα της 17ης
Νοεμβρίου 2017 σε περιοχές του Δήμου Αίγινας της
Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί με την υπό στοιχεία
Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/6737/Α325/27-12-2018 κοινή απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών - Οικονομίας και Ανάπτυξης Οικονομικών - Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 2459/1997, όπως
ισχύει και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014.
2. Η επιχορήγηση παρέχεται για την αντιμετώπιση ζημιών των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν καταγραφεί από
την αρμόδια Επιτροπή εντοπισμού, καταγραφής και αποτίμησης ζημιών της Περιφέρειας και αφορούν σε κτιριακές
εγκαταστάσεις, μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες,
εμπορεύματα και φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, τα οποία κατεγράφησαν ως κατεστραμμένα.
3. Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική
ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το 30% του συνόλου της, κατά περίπτωση, εκτιμηθείσας ζημίας, από
την αρμόδια Επιτροπή εντοπισμού, καταγραφής και
αποτίμησης ζημιών της Περιφέρειας.
4. Η επιχορήγηση καταβάλλεται εντός τεσσάρων (4)
ετών από την ημερομηνία εκδήλωσης της θεομηνίας,
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 50 του Κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 651/2014 .
5. Όταν η δικαιούχος ενιαία επιχείρηση λάβει συνολική επιχορήγηση άνω των ορίων που τίθενται στο
άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014, η αρμόδια για τον σκοπό αυτό Υπηρεσία δημοσιεύει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα III του
εν λόγω Κανονισμού, σε εμπεριστατωμένο δικτυακό
τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις (https://webgate.ec.europa.eu/competition/
transparency/public/search/home/), για λόγους διαφάνειας, το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την
ημερομηνία έγκρισης χορήγησής της, κατά τα προβλεπόμενα στην Υποπαρ. Β11 του άρθρου πρώτου του
ν. 4152/2013, όπως ισχύει.
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6. Η επιχορήγηση καταβάλλεται στους δικαιούχους
από την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μετά από προσκόμιση των κάτωθι εγγράφων στη Διεύθυνση Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία καθορίζει με σχετικό έγγραφό της προς την Περιφερειακή Ενότητα, τον χρόνο έναρξης συλλογής των δικαιολογητικών:
α) Βεβαίωση της αρμόδιας Περιφέρειας στην οποία
αναγράφεται η επωνυμία, το ΑΦΜ της επιχείρησης, η
ζημία που υπέστη αναλυτικά ανά κατηγορία και συνολικά, καθώς και αναφορά περί εγκατάστασης και άσκησης
νόμιμης δραστηριότητας της επιχείρησης εντός της ζώνης οριοθέτησης, δηλ. Δήμο και Δημοτικό Διαμέρισμα.
β) Πρακτικό εκτίμησης ζημιών, υπογεγραμμένο από
την αρμόδια Επιτροπή καταγραφής και εκτίμησης ζημιών.
γ) Βεβαίωση της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας
Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,
με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει εγκριθεί δωρεάν
κρατική αρωγή για τις ίδιες ζημιές κτισμάτων με βάση
το άρθρο 10 του ν. 2576/1998, όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 και ισχύει, ούτε εκκρεμεί
σε αυτήν σχετική αίτηση.
δ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο δικαιούχος δεν αποζημιώνεται από άλλον φορέα για τις ζημιές της παρ. 2 του
παρόντος άρθρου. Ζημιές οι οποίες καλύπτονται από
ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αποζημιώνονται μόνο κατά
το μέρος που υπερβαίνουν το ποσό που εισπράχθηκε
από την ασφαλιστική εταιρεία, το άθροισμα των οποίων
(ασφαλιστηρίου συμβολαίου και επιχορήγησης), δεν θα
πρέπει να υπερβαίνει το 100% της εκτιμηθείσας ζημίας.
ε) Βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρίας στην οποία
εμφανίζεται το συνολικό ύψος αποζημίωσης που έλαβε
ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος ή άλλως Υπεύθυνη
δήλωση του δικαιούχου περί μη ύπαρξης ασφαλιστικού
συμβολαίου με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής,
στ) Πιστοποιητικό πρωτοδικείου, των τελευταίων 30
ημερών, περί μη πτώχευσης.
ζ) Γενικό Πιστοποιητικό από το Γ.Ε.ΜΗ.,
η) Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ.,
θ) Λοιπά δικαιολογητικά εκταμίευσης, όπως προβλέπονται στην περ. θ της παρ. 3 του άρθρου 3 της υπό
στοιχεία 20725/Β.979/10-05-2011 υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, και εξειδικεύονται από τη Διεύθυνση
Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
η οποία τηρεί όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά για τουλάχιστον δέκα (10) οικονομικά έτη από την ημερομηνία
καταβολής της επιχορήγησης.
7. Η βεβαίωση περί του ύψους των ζημιών παρέχεται
από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας με βάση
τις ζημιές που κατέγραψαν οι αρμόδιες πρωτοβάθμιες ή
δευτεροβάθμιες επιτροπές. Από το ύψος της εκτιμηθείσας ζημίας αφαιρείται τυχόν ασφαλιστική αποζημίωση
που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2020
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός Οικονομικών

Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΑΒΒΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Υφυπουργός
Υποδομών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Μεταφορών
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
Ι

Αριθμ.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/
ΤΣΟΕΚΑΦ/493100/15613/8743/155
(2)
Τροποποίηση-συμπλήρωση της υπό στοιχεία
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑ/ΔΑΑ/ΤΣΟΕΚΑΦ/121844/4736/
2189/44/06-03-2020 απόφασης «Συγκρότηση
και έργο Επιτροπής Ισοτιμιών-Ορισμός και έργου προσωπικού για την γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής» (Β΄ 1230).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄ 133).
β. Του ν. 2690/1999 «Kύρωση του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45), άρθρα 13,14
και 15.
2. Τα άρθρα 31 παρ. 3 και 135 παρ. 22 του ν. 2725/1999
(Α΄ 121), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Το άρθρο 2 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο διαδίκτυο - “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 112).
4. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών…Μεταφορά της
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114).
5. Τo π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού» (Α΄ 7).
6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
7. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/2019
κοινή απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Ελευθέριο Αυγενάκη» (Β΄ 3099).
8. Τα υπό στοιχεία έγγραφα:
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α)ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ΤΣΟΕΚΑΦ/541740/18925/
10283/123/08 -10-2019, προς Αθλητικές Ομοσπονδίες
β) ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ΤΣΟΕΚΑΦ/541950/18935/
10290/125/08-10-2019, προς τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού.
γ) ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ΤΣΟΕΚΑΦ/541911/18933/
10288/124/08-10-2019, προς Σ.Ε.Φ.Α.Α.
9. Τα υπό στοιχεία έγγραφα των Αθλητικών Ομοσπονδιών και των Συνδέσμων Προπονητών, όπου υπάρχουν,
1) α. ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/117219/05-03-2020 Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία.
β. ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/54445/03-02-2020 Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία.
2) ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/588059/31-10-2019 Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία.
3) ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/622777/14-11-2019 Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία.
4) ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/117244/05-03-2020 Ελληνική Ομοσπονδία Ξιφασκίας.
5) α.ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/570783/22-10-2019 Ελληνική Ομοσπονδία Παγκρατίου Αθλήματος.
β. ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/79257/13-02-2020 Ελληνική Ομοσπονδία Παγκρατίου Αθλήματος.
6) ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/117186/05-03-2020 Ελληνική Φίλαθλη
Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης.
7) α. ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/116982/05-03-2020 Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.
β. ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/621025/13-11-2019 Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης.
8) α.ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/117155/05-03-2020 Ελληνική Ομοσπονδία Χειμερινών Αθλημάτων.
β. ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/621816/13-11-2019 Πανελλήνια Ένωση Προπονητών-Εκπαιδευτών Χιονοδρομίας.
γ. ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/683861/10-12-2019 Πανελλήνια Ένωση Προπονητών-Εκπαιδευτών Χιονοδρομίας.
δ. ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/88743/19-02-2020 Πανελλήνια Ένωση
Προπονητών-Εκπαιδευτών Χιονοδρομίας.
9) α. ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/613009/11-11-2019 Σκοπευτική
Ομοσπονδία Ελλάδος
β. ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/60557/05/02/2020 Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος.
10) ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/117076/05-03-2020 Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης.
11) ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/628577/18-11-2020 Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών.
12) α.ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/612922/11-11-2019 Ελληνική Ομοσπονδία Γουσού Κουνγκ Φου.
β. ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/88719/19-02-2020 Ελληνική Ομοσπονδία Γουσού Κουνγκ Φου.
13) α.ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/618938/12-11-1019 Σύνδεσμος
Ελλήνων Προπονητών Πετοσφαίρισης.
β. ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/630256/18-11-2019 Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης.
γ. ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/20142/15-01-2020 Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Πετοσφαίρισης.
14) α.ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/613842/11-11-2019 Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσίου Σκι.
β. ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/669927/04-12-2019 Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσίου Σκι.
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γ.ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/369248/15-07-2020 Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσίου Σκι.
15) α.ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/617580/12-11-2019 Ελληνική Ομοσπονδία Κανόε Καγιάκ.
β. ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/15404/21-02-2020 Ελληνική Ομοσπονδία Κανόε Καγιάκ.
16) α. ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/674464/06-12-2019 Ελληνική Ομοσπονδία Ταεκβοντό.
β. ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/112691/03-03-2020 Ελληνική Ομοσπονδία Ταεκβοντό.
17) ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/682259/10-12-2019 Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο
18) ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/369289/15-07-2020 Ομοσπονδία
Χειροσφαίρισης Ελλάδος
19) ΥΠΠΟΑ/ΔΑΑ/453044/24-08-2020 Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας.
10. Το υπ’ αρ. 607/29-10-2019 έγγραφο των Σ.Ε.Φ.Α.Α..
11. Το υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/
606047/20930/4418/3395/06-11-2019, (ορθή επανάληψη 15/11/2019) έγγραφο του Τμήματος Διοίκησης
Aνθρώπινου Δυναμικού.
12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
13. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑ/ΔΑΑ/ΤΣΟΕΚΑΦ/121844/4736/2189/44/06-03-2020 απόφαση «Συγκρότηση και έργο Επιτροπής Ισοτιμιών - Ορισμός και
έργο προσωπικού για την γραμματειακή υποστήριξη της
Επιτροπής» (Β΄ 1230), αποφασίζουμε:
A) Την τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑ/ΔΑΑ/
ΤΣΟΕΚΑΦ/121844/4736/2189/44/06-03-2020 απόφασης
«Συγκρότηση και έργο Επιτροπής Ισοτιμιών-Ορισμός και
έργο προσωπικού για την γραμματειακή υποστήριξη της
Επιτροπής» (Β΄ 1230), κατά το μέρος που αφορά στην Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσίου Σκι ως εξής:
Στη θέση του εκπροσώπου της ομοσπονδίας ορίζεται
ο Δημήτριος Δαμίγος του Φανουρίου, με ΑΔΤ Χ168172
αντί του Δαλαΐνα Ηλία του Δημοσθένη, με ΑΔΤ ΑΙ011022,
με αναπληρωτή τον Γεώργιο Κιρμιτζόγλου του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ ΑΜ049911, αντί της Ιζαμπέλας Αναστασίου του Ευαγγέλου, με ΑΔΤ ΑΚ021473 και της Μαστροκώστα Αθανασίας του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΚ143379.
Β)Τη συμπλήρωση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑ/ΔΑΑ/
ΤΣΟΕΚΑΦ/121844/4736/2189/44/06-03-2020 απόφασης
«Συγκρότηση και έργο Επιτροπής Ισοτιμιών-Ορισμός και
έργο προσωπικού για την γραμματειακή υποστήριξη της
Επιτροπής» (Β΄ 1230), με τον ορισμό εκπροσώπων της
Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης Ελλάδας και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας, ως εξής:
«Έναν (1) εκπρόσωπο της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, οριζόμενους από
το Δ.Σ. αυτής:
- Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης Ελλάδος: Κωνσταντίνος
Σταματιάδης του Ανδρέα, με ΑΔΤ ΑΒ 516167, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Γκαντή του Θεοδώρου, με
ΑΔΤ ΑΗ 283026.
- Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας: Ευστάθιος Παναγάκης του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΗ 582527, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Γουναρά του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ
ΑΒ224436.
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Έναν (1) προπονητή, κάτοχο διπλώματος της ανώτατης
κατηγορίας του οικείου αθλήματος ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, οριζόμενους από την οικεία Ομοσπονδία
Προπονητών ή τον αντιπροσωπευτικότερο Σύνδεσμο
Προπονητών ή, σε περίπτωση που δεν υφίσταται η ανωτέρω Ομοσπονδία ή ο Σύνδεσμος Προπονητών, από
έναν (1) προπονητή, κάτοχο διπλώματος της ανώτατης
κατηγορίας του αθλήματος, οριζόμενο από το Δ.Σ. της
οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας:
- Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης Ελλάδος: Σκάρλος Δημήτριος του Ευαγγέλου, με ΑΔΤ ΑΒ 228911, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Βαρελτζή του Θεοδώρου, με ΑΔΤ ΑΗ
091101.
- Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας: Άρης Κυπραίος του
Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ ΑΜ 127217, με αναπληρωτή τον
Δημήτριο Δρακάκη του Σταύρου, με ΑΔΤ ΑΝ 144774».
Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 11 Σεπτεμβρίου 2020
Ο Υφυπουργός
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ
Ι

Αριθ. Πρωτ. 2252.1.1/59502/2020
(3)
Συμπληρωματική χρηματοδότηση συμβάσεων
ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας του άρθρου εξηκοστού δεύτερου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86)
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ.3 του άρθρου εξηκοστού δεύτερου του μέρους IB της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»
(Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020
«Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75) και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 86).
β) Του άρθρου πρώτου της από 25.02.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42),η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα
αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού»
(Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης
του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού
της διάδοσής του» (Α΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π.
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης πε-

42765

ριορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
(A΄ 64) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 76), και ιδίως της περ. η
της παρ. 2 και της περ. ε της παρ. 4.
γ) Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
(Α' 112), όπως ισχύει.
δ) Του ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις
θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 145), όπως ισχύει.
ε) Του άρθρου 90 του «Κώδικα της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019
(Α΄ 133).
στ) Των άρθρων 20, 23, 56, 78, 79, 80 του ν. 4270/2014
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).
ζ) Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181), όπως ισχύει.
η) Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192), όπως ισχύει.
θ) Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26), όπως ισχύει.
ι) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
ια) Της υπ’ αρ. 85847/2020 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β΄ 3375).
ιβ) Της υπό στοιχεία Υ 44/2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄3299).
ιγ) Της υπ’ αρ. πρωτ.: 2252.1/41958/20/03-07-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
«Συμπληρωματική χρηματοδότηση συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας του άρθρου εξηκοστού δευτέρου της από 30-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75) και επανακαθορισμός των δικαιούχων»
(Β΄ 2735).
ιδ) Της υπ’ αρ. πρωτ.: 2252.1.3.6/56767/20/04-09-2020
απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής «Περίοδος εφαρμογής του μέτρου για τη
διασφάλιση της ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής
εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών» (Β΄ 3776).
ιε) Του άρθρου 12 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.
56435/14.09.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε
ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους
χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19» (Β΄ 3958).
2. Την ανάγκη ανάκτησης του ακτοπλοϊκού δικτύου
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προκειμένου να ανταποκριθεί στις συγκοινωνιακές ανάγκες και να συμβάλει στην ομαλοποίηση της σύνδεσης
των νησιών τόσο με την ηπειρωτική Ελλάδα όσο και
μεταξύ τους.
3. Το υπ’ αρ. 28127/57047/04-09-2020 εισηγητικό σημείωμα του ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ, σύμφωνα με το οποίο προκαλείται πρόσθετη δαπάνη 5.000.000 ευρώ σε βάρος
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Η δαπάνη
θα αντιμετωπιστεί εντός των υφιστάμενων ορίων του
Π.Δ.Ε. 2020, από το ενάριθμο έργο 2020ΣΕ 15000001
«Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας του άρθρου
εξηκοστού δεύτερου της Π.Ν.Π. 30.03.2020 (Α' 75) για
τη διασφάλιση της ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών», του οποίου
ο προϋπολογισμός θα διαμορφωθεί σε 32.500.000,00€,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Δικαιούχοι
1. Δικαιούχοι της χρηματοδότησης είναι πλοιοκτήτες-πλοιοκτήτριες εταιρείες και κοινοπραξίες, οι οποίες,
λόγω των περιορισμών που ισχύουν αναφορικά με τον
επιτρεπόμενο αριθμό μετακινήσεων πολιτών στα νησιά
με πλοία που εκτελούν ακτοπλοϊκά δρομολόγια, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.56435/14.09.2020 κοινής υπουργικής
απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρουςσυνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
(Β' 3958) συνάπτουν συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας
υπηρεσίας με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής δυνάμει των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου
εξηκοστού δεύτερου της από 30.03.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα
αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 «Κύρωση της
από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες
διατάξεις» (Α΄ 75) και άλλες διατάξεις» (Α' 86).
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2. Η χρηματοδότηση της παρ. 1 της παρούσας πραγματοποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην απόφαση του Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που εκδίδεται κατ'
εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου εξηκοστού δεύτερου της από της 30.03.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 75) η οποία κυρώθηκε με
το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86).
Άρθρο 2
Ύψος χρηματοδότησης
Το ύψος χρηματοδότησης των συμβάσεων ανάθεσης
δημόσιας υπηρεσίας του άρθρου εξηκοστού δεύτερου
της από 30.03.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο
1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), ορίζεται έως του ποσού των
πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ και καλύπτεται
από πόρους του εθνικού ή/και του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Άρθρο 3
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,15 Σεπτεμβρίου 2020
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Υφυπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
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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.

*02040081809200008*

