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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

α) Τροποποίηση της υπ’ αρ. 29898/26.02.2019
υπουργικής απόφασης.
β) Τροποποίηση της υπ’ αρ. 133182/20.12.2019
υπουργικής απόφασης.
γ) Έγκριση ετήσιου προγραμματισμού των δράσεων και κατανομή πόρων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) για το έτος
2023.

2

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/
126621/460/10-3-2020 υπουργικής απόφασης
«Μεταβίβαση αρμοδιότητας τελικής υπογραφής
στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και
σε έγγραφα που δεν συνιστούν εκτελεστές ατομικές διοικητικές πράξεις» (Β’ 793).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 104217
(1)
α) Τροποποίηση της υπ’ αρ. 29898/26.02.2019
υπουργικής απόφασης.
β) Τροποποίηση της υπ’ αρ. 133182/20.12.2019
υπουργικής απόφασης.
γ) Έγκριση ετήσιου προγραμματισμού των δράσεων και κατανομή πόρων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) για το
έτος 2023.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4429/2016 «Ελληνικό
Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις»
(Α’ 199),
2. το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005 Α’ 98), το
οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
3. το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδι-
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οτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων
μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
4. το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
5. το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
6. το άρθρο 3 «Μετονομασία Γενικής Γραμματείας
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» του π.δ. 3/2021
(Α’ 3),
7. το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων» (Α’ 15),
8. την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και
Υφυπουργών» (Β’ 2901),
9. την υπό στοιχεία Υ48/1.8.2019 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστο Δήμα» (Β’ 3100),
10. την υπ’ αρ. 288/03.04.2017 υπουργική απόφαση «Συγκρότηση του Επιστημονικού Συμβουλίου του
Ελληνικού Ιδρύματος για την Έρευνα και Καινοτομία»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 173),
11. την υπ’ αρ. 29898/26.02.2019 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ετήσιος προγραμματισμός των δράσεων και
κατανομή πόρων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας
και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.), για το έτος 2019» (Β’ 809)»,
όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αρ. 32397/23.03.2020
όμοια (Β’ 1495),
12. την υπ’ αρ. 133182/20.12.2019 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ετήσιος προγραμματισμός των δράσεων και κατανομή πόρων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.), για
το έτος 2020» (Β’ 4885), όπως έχει τροποποιηθεί με την
υπ’ αρ. 25422/01.03.2021 όμοια (Β’ 1000),
13. το υπό στοιχεία ΕΛΙΔΕΚ (ορθή επανάληψη) 55106/
18.10.2022 έγγραφο με θέμα «Ετήσιος προγραμματισμός δράσεων και κατανομή πόρων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για
το έτος 2023 - διατύπωση πρότασης προς τον αρμόδιο
Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων»,
14. την υπ’ αρ. 54691/7.10.2022 απόφαση της 132ης
Συνεδρίασης του Επιστημονικού Συμβουλίου που
πραγματοποιήθηκε στις 3.10.2022: Θέμα 5ο «Ετήσιος
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προγραμματισμός δράσεων και κατανομής πόρων του
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για το έτος 2023 και διατύπωση πρότασης προς
τον αρμόδιο Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων»,
15. την υπ’ αρ. 55372/11.10.2022 απόφαση της 131ης
Συνεδρίασης του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛΙΔΕΚ που πραγματοποιήθηκε στις 5.9.2022 με θέμα 12ο
«Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα - 11ο κύμα»,
16. την υπ’ αρ. 57018/19.10.2022 απόφαση της 132ης
Συνεδρίασης του Επιστημονικού Συμβουλίου που
πραγματοποιήθηκε στις 3.10.2022 με Θέμα 4ο «Δράση
χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στον τομέα των
Ανθρωπιστικών Επιστημών σε συνεργασία με φορέα
των Η.Π.Α.»,
17. το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Α. Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 29898/26.02.2019
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ετήσιος προγραμματισμός των
δράσεων και κατανομή πόρων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.), για το έτος
2019» (Β’ 809), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αρ.
32397/23.03.2020 όμοια (Β’ 1495), ως εξής:
1. Καταργείται το στοιχείο 1 («1. Βασική Έρευνα, Μέλη
ΔΕΠ/Ερευνητές: 24.580.000,00 ευρώ») της παρ. Α του
διατακτικού της και,
2. Το εν λόγω ποσό (24.580.000,00 ευρώ) μεταφέρεται
στον ετήσιο προγραμματισμό του έτους 2023.
3. Κατά τα άλλα, οι ως άνω αποφάσεις παραμένουν
ως έχουν.
Β. Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 133182/20.12.2019
απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
«Ετήσιος προγραμματισμός των δράσεων και κατανομή
πόρων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.), για το έτος 2020» (Β’ 4885), όπως έχει
τροποποιηθεί με την υπ’ αρ. 25422/01.03.2021 όμοια
(Β’ 1000), ως εξής:
1. Καταργείται το στοιχείο 1 («1. Βασική Έρευνα, Μέλη
ΔΕΠ/Ερευνητές: 30.500.000,00 ευρώ») της παρ. Β του
διατακτικού, και
2. Το εν λόγω ποσό (30.500.000,00 ευρώ) μεταφέρεται
στον ετήσιο προγραμματισμό του έτους 2023.
3. Καταργείται το στοιχείο 2(«2. Υποτροφίες Υποψηφίων Διδακτόρων: 3.000.000 ευρώ) της παρ. Β του διατακτικού και,
4. Το εν λόγω ποσό (3.000.000,00 ευρώ) μεταφέρεται
στον ετήσιο προγραμματισμό του έτους 2023.
5. Κατά τα άλλα, οι ως άνω αποφάσεις παραμένουν
ως έχουν.
Γ. Την έγκριση του ετήσιου προγραμματισμού των
δράσεων και την κατανομή των πόρων του Ελληνικού
Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας για το έτος 2023,
ως ακολούθως:
α. Βασική Έρευνα - Μέλη ΔΕΠ/Ερευνητές:
55.080.000,00€:
(όπως προκύπτει από τα στοιχεία Α2 και Β2 του διατακτικού της παρούσας),
β. Υποτροφίες Υποψηφίων Διδακτόρων: 4.600.000,00€:
(όπως προκύπτει ως σύνολο των εξής: 1. του στοιχείου
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Β4 του Διατακτικού, 2. αδιάθετους πόρους της 1ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους Διδάκτορες ύψους 1.500.000,00€ και 3. αδιάθετους πόρους
της 1ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για
την ενίσχυση των Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών
ύψους 100.000,00€).
γ. Άλλες Δράσεις: Συμμετοχή της Ελλάδας στον 11ο
γύρο της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας (ESS-ERIC),
συνολικού προϋπολογισμού 250.000,00€ (Πηγή Χρηματοδότησης: Έσοδα Κεφαλαίων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.).
δ. Άλλες Δράσεις: Χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων στον τομέα των Ανθρωπιστικών Επιστημών σε
συνεργασία με Φορέα των Η.Π.Α., συνολικού προϋπολογισμού 250.000,00€ (Πηγή Χρηματοδότησης: Έσοδα
Κεφαλαίων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2022
Ο Υφυπουργός
ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ
Ι

Αριθμ. 525432
(2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/
126621/460/10-3-2020 υπουργικής απόφασης
«Μεταβίβαση αρμοδιότητας τελικής υπογραφής
στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και
σε έγγραφα που δεν συνιστούν εκτελεστές ατομικές διοικητικές πράξεις» (Β’ 793).
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής
δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
β) του άρθρου 17 του νόμου 4664/2020 «Κύρωση της
από 24.12.2019 Π.Ν.Π. “Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την
αύξηση του ποσού του Κοινωνικού Μερίσματος για το
έτος 2019, την παράταση ισχύος του εξωδικαστικού
μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και την παράταση της
προθεσμίας κατάργησης Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων” (Α’ 212) και άλλες διατάξεις» (Α’ 32),
γ) του ν. 4858/2021 «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για
την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» (Α’ 220),
δ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του
π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
ε) του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7),
στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
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2. Tην υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/126621/460/
10-3-2020 υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιότητας τελικής υπογραφής στους Προϊσταμένους των
Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού και σε έγγραφα που δεν συνιστούν εκτελεστές ατομικές διοικητικές πράξεις» (Β’ 793).
3. Το από 7-9-2022 ηλεκτρονικό μήνυμα - εισήγηση
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
4. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/481126/10-10-2022 Εισηγητική Οικονομική Έκθεση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α.
σύμφωνα με την οποία από τις προτεινόμενες διατάξεις
δεν προκαλούνται δημοσιονομικές επιπτώσεις επί του
κρατικού προϋπολογισμού.
5. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των Κεντρικών, Περιφερειακών και
Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού και της ταχείας προώθησης
των υποθέσεών του, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Τροποποιείται η υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/
126621/460/10-3-2020 υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιότητας τελικής υπογραφής στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού και σε έγγραφα που δεν
συνιστούν εκτελεστές ατομικές διοικητικές πράξεις»
(Β’ 793), ως ακολούθως:
Η παρ. Ε του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ε. Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ανατίθεται δια της παρούσας η αρμοδιότητα τελικής υπογραφής στα παρακάτω έγγραφα που
δεν συνιστούν εκτελεστές ατομικές διοικητικές πράξεις:
1. Πράξεις που αφορούν στην επιλογή υπαλλήλων
για εκπροσώπηση της οικείας Γενικής Διεύθυνσης στο
εσωτερικό, καθώς και τις προτάσεις ορισμού υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης για την εκπροσώπηση του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στο εσωτερικό.
2. Πράξεις μετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό
Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων καθώς και
των Προϊσταμένων των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών της οικείας Γενικής Διεύθυνσης.
3. Αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό
υπαλλήλων της οικείας Γενικής Διεύθυνσης για υπηρεσιακούς λόγους.
4. Εγκυκλίους και έγγραφα για θέματα αρμοδιότητας
των Διευθύνσεων της οικείας Γενικής Διεύθυνσης.
5. Ερωτήματα και έγγραφα προς άλλα Υπουργεία και
Υπηρεσίες για θέματα αρμοδιότητάς τους.
6. Αποφάσεις και έγγραφα, όταν απαιτείται η συνεργασία περισσότερων της μίας Διευθύνσεων της ίδιας
Γενικής Διεύθυνσης.
7. Απαντήσεις σε αιτήματα, υπομνήματα, αναφορές,
παράπονα και καταγγελίες πολιτών επί ενεργειών ή
απαντήσεων οργάνων της οικείας Γενικής Διεύθυνσης,
όταν έχει προηγηθεί απάντηση του προϊσταμένου της
αρμόδιας Διεύθυνσης.
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8. Απαντήσεις στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές του Ελληνικού Δημοσίου, που αφορούν σε θέματα αρμοδιότητας της οικείας Γενικής Διεύθυνσης.
9. Αιτήματα προς τον αρμόδιο φορέα του Δημοσίου
για έγκριση οδήγησης οχημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας κατ’ εξαίρεση από υπαλλήλους άλλων κλάδων.
10. Εγκρίσεις μίσθωσης χώρων και των συγκεντρωτικών πινάκων μισθώσεων.
11. Έγγραφα συγκρότησης επιτροπής απογραφής υλικού, χαρακτηρισμού υλικών ως παραδοτέων ή μη στη
διάδοχο του πρώην Ο.Δ.Δ.Υ. υπηρεσία του Ελληνικού
Δημοσίου- επικυρώσεις σχετικών πρακτικών.
12. Προτάσεις στο Υπουργείο Οικονομικών για αποδοχή δωρεών προς το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και διαβίβαση δικαιολογητικών στο Υπουργείο
Οικονομικών για την αποδοχή δωρεάς ακινήτων για
αρχαιολογικούς σκοπούς.
13. Παροχή εξουσιοδότησης σε υπεύθυνους λογαριασμού για την εκτέλεση πληρωμών που αφορούν στο ΠΔΕ
μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος.
14. Έγγραφα που αφορούν τη διοργάνωση και συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια και εκπαιδευτικές
δράσεις για θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητες της
οικείας Γενικής Διεύθυνσης και έγγραφα που αφορούν
την προβολή των επικοινωνιακών της δράσεων.
15. Εισηγήσεις για υποβολή ερωτημάτων προς το Γραφείο του Νομικού Συμβούλου του Κράτους του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την παροχή γνωμοδότησης σε θέματα αρμοδιότητάς του.
16. Διαβίβαση αιτήματος προς τον Ο.Δ.Α.Π./άλλους
φορείς για τη χορήγηση βεβαίωσης για την ύπαρξη πίστωσης προς πληρωμή αναγκαστικής απαλλοτρίωσης
ή απευθείας αγοράς ακινήτου για αρχαιολογικούς σκοπούς.
17. Διαβίβαση φακέλου προς το κατά περίπτωση
αρμόδιο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους ή
το Δικαστικό Γραφείο ΝΣΚ για τον χειρισμό υποθέσεων απόδοσης απαλλοτριωμένων ακινήτων από πρώην
ιδιοκτήτες».
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/
ΑΤΝΕΚΕ/126621/460/10-3-2020 υπουργική απόφαση
«Μεταβίβαση αρμοδιότητας τελικής υπογραφής στους
Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και σε έγγραφα που
δεν συνιστούν εκτελεστές ατομικές διοικητικές πράξεις»
(Β’ 793).
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2022
Η Υπουργός
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 5687/07.11.2022

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.

*02056870711220004*

