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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Σύσταση Πολιτικού Γραφείου Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

2

1η τροποποίηση της απόφασης συγκρότησης της
Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014–2020
(Π.Α.Α.).

3

Εξουσιοδότηση υπογραφής στον Εκτελεστικό
Γραμματέα Περιφέρεια Αττικής.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 21331/2016

(1)

Σύσταση Πολιτικού Γραφείου Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 24 και 28 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29 Α΄)
«Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές
διατάξεις».
β) Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/εε)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
γ) Της παρ. 1 του άρθρου 4 του Π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης,
μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208).
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δ) Του Π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
ε) Του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 116).
ζ) Του άρθρου 55 και 56 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
η) Της υπ’ αριθμ. 167/2015 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Διορισμός
Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης» (ΥΟΔΔ 103).
θ) Της υπ’ αριθμ. Υ29/2015 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» ( Β΄ 2168).
ι) Της υπ’ αριθμ. 2/14226/0021/25.02.2015 εγκυκλίου
του Υπουργείου Οικονομικών «Διαδικασία προώθησης
κανονιστικών πράξεων».
2. Την υπ’ αριθμ. 21225/15.11.2016 Εισήγηση Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομικών, επί των δημοσιονομικών επιπτώσεων από τη
σύσταση Πολιτικού Γραφείου Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.
3. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης δαπάνης, μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών (ΚΑΕ
23/760/0211 και ΚΑΕ 23/760/0292 αντίστοιχα), από τη
σύσταση τεσσάρων (4) θέσεων μετακλητών διοικητικών
υπαλλήλων και τριών (3) ενιαίων θέσεων για ειδικούς
συμβούλους και ειδικούς συνεργάτες στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, ανέρχεται, για το τρέχον οικονομικό
έτος, σε είκοσι εννέα εξακόσιες χιλιάδες πενήντα οκτώ
ευρώ (29.658,00€), ενώ η μηνιαία δαπάνη ανέρχεται σε
τρεις χιλιάδες εξακόσια δέκα πέντε ευρώ (3.615,00€), η
ετήσια δαπάνη στο ποσό των εκατόν εβδομήντα επτά
χιλιάδες εννιακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ (177.948,00€)
και για τα επόμενα τέσσερα οικονομικά έτη στο ποσό
των επτακοσίων έντεκα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα
δύο ευρώ (711.792,00€).
4. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης δαπάνης, για απογευματινή υπερωριακή απασχόληση καθώς
και για υπερωριακή απασχόληση, με αποζημίωση, κατά
τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες (ΚΑΕ 23/760/0511 και ΚΑΕ 23/760/0512 αντί-
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στοιχα) των υπαλλήλων, από τη σύσταση τεσσάρων (4)
θέσεων μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων και τριών
(3) ενιαίων θέσεων για ειδικούς συμβούλους και ειδικούς
συνεργάτες (παρ. 2 εδ’ α΄ και β΄ του άρθρου 55 και παρ.
4 του άρθρου 56 του Π.δ. 63/2005) στο Πολιτικό Γραφείο
του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών
και Ενημέρωσης, καθώς και των, επιπλέον, έως δέκα
(10), υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτό, με απόσπαση
(παρ. 3 του άρθρου 55 και παρ. 4 του άρθρου 56 του
Π.δ. 63/2005), για σαράντα (40) ώρες, μηνιαίως, για τον
καθένα, ανέρχεται, σε μηνιαία βάση, στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εξήντα ευρώ (4.760,00€) και
σε ετήσια βάση, στο ποσό των πενήντα επτά χιλιάδων
εκατόν είκοσι ευρώ (57.120,00€).
5. Το γεγονός ότι, δεν προκαλείται δημοσιονομική
επιβάρυνση, για τη μισθοδοσία και τις ασφαλιστικές
εισφορές, στο πλαίσιο του Προϋπολογισμού Γενικής
Κυβέρνησης, για τους επιπλέον, έως δέκα (10), υπαλλήλους του Δημοσίου ή Νομικού Προσώπου του δημοσίου τομέα, οι οποίοι επιτρέπεται να αποσπασθούν στο
Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κατά παρέκκλιση των
κείμενων διατάξεων και χωρίς χρονικό περιορισμό (παρ.
3 άρ. 55 Π.δ. 63/2005).
6. Η προαναφερόμενη, στα σημεία 3 και 4 του προοιμίου της παρούσας απόφασης, προκαλούμενη δαπάνη
για τη μισθοδοσία, τις ασφαλιστικές εισφορές και την
υπερωριακή απασχόληση, δύναται να αντιμετωπιστεί
με ενίσχυση των σχετικών πιστώσεων του Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας μας από το Υπουργείο Οικονομικών. Για τα επόμενα οικονομικά έτη θα προβλεφθούν
σχετικές πιστώσεις στους προαναφερόμενους ΚΑΕ. Για
τα επόμενα οικονομικά έτη, η συνολική ετήσια προκαλούμενη δαπάνη των διακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων και εξήντα οκτώ ευρώ (235.068,00€) θα προβλεφθεί εντός των ανώτατων ορίων δαπανών του ΜΠΔΣ,
αποφασίζουμε:
1. Συνιστάται, από 4.11.2016 (άρ. 24 του Ν. 4320/2015),
στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενημέρωσης, Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.
2. Στο ανωτέρω πολιτικό γραφείο συνιστώνται τέσσερις (4) θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων
και τρεις (3) ενιαίες θέσεις για ειδικούς συμβούλους και
ειδικούς συνεργάτες.
3. Επιτρέπεται κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και χωρίς χρονικό περιορισμό, με απόφαση του
Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενημέρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, η απόσπαση στο ως άνω πολιτικό γραφείο μέχρι
δέκα (10) υπαλλήλων του Δημοσίου ή νομικού προσώπου του δημοσίου τομέα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2016
Οι Υπουργοί
Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών

και Ενημέρωσης

Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονομικών

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Τεύχος Β’ 3753/18.11.2016

Αριθμ. 2920
(2)
1η τροποποίηση της απόφασης συγκρότησης της
Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014–2020
(Π.Α.Α.).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το
πρώτο άρθρο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Το Π.δ. 107/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ Α΄ 174), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ Α΄ 237).
3. Το Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και Μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών
Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α΄ 20).
4. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. 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».
6. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020,
Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 265) και ιδίως των άρθρων 63 και 68
αυτού.
7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου
2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο
Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1083/2006.
8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από
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το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1698/2005 του Συμβουλίου.
9. Τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
240/2014 της Επιτροπής της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την εταιρική σχέση στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών
και επενδυτικών ταμείων.
10. Την αριθ. C (2015) 9170/11.12.2015 απόφαση της
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την έγκριση
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας
2014-2020 και ιδίως το κεφάλαιο 15.2 αυτού.
11. Το Π.δ. 4/2002 (ΦΕΚ Α΄ 3) «Εκτέλεση Ενεργειών
Τεχνικής Υποστήριξης – Στήριξης και Διαχείριση αντίστοιχων πόρων».
12. Την αριθ. πρωτ. 590/03.03.2016 (ΦΕΚ Β΄ 777) απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης
του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος
2014-2020 (ΠΑΑ).
13. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την με αριθ. πρωτ. 590/03.03.2016
(ΦΕΚ Β΄ 777) απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2014-2020 (ΠΑΑ) ως προς το Άρθρο 1 ως ακολούθως:
Β. Μέλη της Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου είναι:
Στην παράγραφο 6. Εκπρόσωποι άλλων Υπουργείων
το σημείο 6.7 αντικαθίσταται ως εξής:
6.7 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».
Στην παράγραφο 8. Εκπρόσωποι της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και
Κοινοτήτων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), της ΜΟΔ Α.Ε. των Οικονομικών και Κοινωνικών Εταίρων και των μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων και ειδικότερα:
- τα σημεία 8.12 και 8.13 αναριθμούνται σε 8.11 και
8.12 αντίστοιχα και προστίθεται νέο σημείο:
- 8.13 Εκπρόσωπος Γενικής Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς
Γ. Μέλη της Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου είναι:
Το σημείο 2.2 διαγράφεται.
Το σημείο 2.13 Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού
Εμπορίου Α.Ε. (ΟΠΕ) αντικαθίσταται ως εξής:
- 2.13 Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού
Εμπορίου Α.Ε.
Μετά το σημείο 2.1 όλα τα σημεία αναριθμούνται σύμφωνα με την προαναφερόμενη διαγραφή.
Η αριθ. πρωτ. 590/03.03.2016 (ΦΕΚ Β΄ 777) απόφαση
συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2014-2020
(ΠΑΑ) κατά τα λοιπά παραμένει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
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Αριθμ. Οικ. 215745
(3)
Εξουσιοδότηση υπογραφής στον Εκτελεστικό
Γραμματέα Περιφέρεια Αττικής.
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ 5 του άρθρου 242 του Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α ΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής Π.δ. 145/10
(ΦΕΚ 238/τΑ΄/27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με την υπ’ αριθμ. 44403 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 2494/Β/04-11-2011), περί έγκρισης τροποποίησης του Οργανισμού Περιφέρειας Αττικής και το
ΦΕΚ 2822/Β/14-12-2011 στο οποίο δημοσιεύθηκε η
Ορθή Επανάληψη του Οργανισμού της Περιφέρειας
Αττικής.
3. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α΄/1999)
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις».
4. Την αριθμ. 195699/07-10-2014 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ Γ΄ 1358) «Διορισμός Εκτελεστικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4413/2016
(ΦΕΚ 148/τ.Α΄/2016) «Παραχώρηση κατά χρήση στην
Περιφέρεια Αττικής εκτάσεων, μετά των υφιστάμενων
κτισμάτων και εγκαταστάσεων, στη θέση του Φαληρικού
Όρμου».
6. Την αριθ. ΔΔΠ/Β 0016000/1186 ΕΞ 2016/05-10-2016
(ΦΕΚ 3344/τ.Β΄/2016 ) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΑΔΑ:ΨΗΖΥΗ-ΝΓΡ) «Καθορισμός όρων και
λεπτομερειών της παραχώρησης κατά χρήση, χωρίς
αντάλλαγμα, στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεων, μετά
των υφιστάμενων κτισμάτων και εγκαταστάσεων, στη
θέση του Φαληρικού όρμου κατ΄ εφαρμογή του άρθρου
78 του Ν. 4413/2016 (προσθήκη παρ 3Α στο άρθρο 16
του Ν. 4146/2013).
7. Η αριθμ. οικ. 208988/09-11-2016 απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής (ΑΔΑ: 62ΜΕ7Λ7-ΦΧΨ) περί σύστασης
ομάδας εργασίας.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:
Εξουσιοδοτούμε τον Εκτελεστικό Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής να υπογράψει με εντολή Περιφερειάρχη
το πρωτόκολλο καταγραφής - παράδοσης - παραλαβής,
που θα συντάξει η ομάδα εργασίας, η οποία έχει οριστεί
με την αριθμ. οικ. 208988/09-11-2016 απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής (ΑΔΑ: 62ΜΕ7Λ7-ΦΧΨ), κατ΄ εφαρμογή
του άρθρου 78 του Ν. 4413/2016 (148Α΄) και ειδικότερα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ 3 του άρθρου
4 της αριθμ. ΔΔΠ/Β 0016000/1186 ΕΞ 2016/05-10-2016
(ΦΕΚ 3344/τ.Β΄/2016 ) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2016

Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2016

Ο Υπουργός

Η Περιφερειάρχης

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ

37656

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 3753/18.11.2016

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

Eõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: 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

*02037531811160004*

