
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αποδοχή δωρεάς, αιτία θανάτου, εκτιμώμενης 
αξίας δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ (14.000,00 €), 
του αποβιώσαντα Ανθυπαστυνόμου ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗ 
Αθανασίου προς την Ελληνική Αστυνομία.

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ3(γ)/οικ.59603/ 
01-08-2018 (Β’ 3934) απόφασης με θέμα «Επανα-
καθορισμός τιμών πώλησης ναρκωτικών φαρμά-
κων του Κρατικού Μονοπωλίου».

3 Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ιδρύ-
ματος με την επωνυμία «Δελήχειο Ίδρυμα Αντωνί-
ου και Ευαγγελίας Δεληχά» του Δήμου Τυρνάβου, 
ως προς τον επαναπροσδιορισμό της ετήσιας επι-
χορήγησης και την κάλυψη δαπάνης.

4 Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης 
«ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» με 
δ.τ. «ΕΛ.Κ.Ε. Α.Ε.» στο καθεστώς ενίσχυσης Γενική 
Επιχειρηματικότητα των άρθρων 37 έως 41 του 
ν. 4399/2016 (Β’ κύκλος), όπως ισχύει.

5 Κατανομή μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ε.ΔΙ.Π., 
ΠΕ κατηγορίας.

6 Μεταφορά σαράντα πέντε (45) κενών οργανικών 
θέσεων μελών Δ.Ε.Π. στις Σχολές για τις ανάγκες 
των Τμημάτων από τις υφιστάμενες κενές οργανι-
κές θέσεις μελών Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος.

7 Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυ-
λακείου Τριπόλεως Βορείου Πλευράς  - Έναρξη 
λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου Πελο-
ποννήσου του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Αποδοχή δωρεάς, αιτία θανάτου, εκτιμώμενης 

αξίας δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ (14.000,00 €), 

του αποβιώσαντα Ανθυπαστυνόμου ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗ 

Αθανασίου προς την Ελληνική Αστυνομία.

   Με την υπό στοιχεία 9007/11/791-Γ/26.10.2020 από-
φαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διαχειριστικής - Τεχνι-

κής Υποστήριξης και Πληροφορικής του Αρχηγείου της 
Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 4182/2013 (Α΄ 185), 
κατ’ εφαρμογή και των διατάξεων των άρθρων 496, 498 
και 499 Α.Κ., γίνεται αποδεκτή η δωρεά, αιτία θανάτου, 
του αποβιώσαντα αστυνομικού Ανθυπαστυνόμου ΤΣΑ-
ΓΚΑΛΙΔΗ Αθανάσιου προς την Ελληνική Αστυνομία και 
συγκεκριμένα προς το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της 
Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εκτιμώμενης αξίας δε-
κατεσσάρων χιλιάδων ευρώ (14.000,00 €), που αφορά 
ένα (01) αυτοκίνητο, τύπου επιβατικό, μάρκας HONDA, 
μοντέλο S2000, 1.997cc, έτους κυκλοφορίας 2007.

  Ο Προϊστάμενος κλάδου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

Ι

   Αριθμ. Δ3(γ)/οικ. 68931 (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ3(γ)/οικ.59603/ 

01-08-2018 (Β’ 3934) απόφασης με θέμα «Επανα-

καθορισμός τιμών πώλησης ναρκωτικών φαρμά-

κων του Κρατικού Μονοπωλίου ».

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις:
α) Του άρθρου 16 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74) «Νόμος 

περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 (Α΄ 103) «Κώδικας 
Νόμων για τα Ναρκωτικά», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

γ) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποί-
ηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνη-
τικά όργανα» όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).

δ) Του π.δ. 121/2017 (Α΄ 148) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Υγείας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε) Του π.δ. 83/2019 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

2. Την υπό στοιχεία ΔΥΓ3γ/οικ.59603/01-08-2018 
(Β΄ 3934) απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Υγείας «Επανακαθορισμός τιμών πώλησης φαρμάκων 
του Κρατικού Μονοπωλίου».

3. Το υπ’ αρ. 1874/9-5-2018 έγγραφο του Υπουργού 
Υγείας προς την Διεύθυνση Φαρμάκου με θέμα «Δίνεται 
εντολή».

4. Το υπ’ αρ. 36081/09-05-2018 έγγραφό προς τον Εθνι-
κό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) με θέμα «Εφαρμογή της 
παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74) σχετική 
με το φαρμακευτικό ιδιοσκεύσαμα sativex flacon από 
το Κ.Μ.Ν.».

5. Το υπ’ αρ. 53082/15-05-2018 έγγραφο του Εθνικού 
Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) με θέμα «Απάντηση στο 
09-05-2018 και υπ’ αρ. (Υπουργείου Υγείας) 36081 εγ-
γράφου σας».

6. Το από 10-5-2018 υπηρεσιακό σημείωμα προς την 
Επιτροπή Ναρκωτικών με θέμα «Ζητείται γνωμοδότηση 
για προμήθεια και εισαγωγή ιδιοσκευάσματος sativex 
(πίνακας Β΄)».

7. Την γνωμοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών (πρα-
κτικό 4ης συνεδρίασης 5/6/2018, θέμα 7).

8. Το από 30-1-2019 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύ-
θυνσης Οικονομικής Διαχείρισης προς την Διεύθυνση 
Φαρμάκου με συνημμένα την υπ’ αρ. 5/2019 σύμβαση 
μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και της εταιρίας ΙΦΕΤ 
ΑΕ «Για την προμήθεια του Ναρκωτικού Φαρμάκου - 
sativex» Κ.Μ.Ν στην εταιρία ΙΦΕΤ Α.Ε.».

9. Το από 10/5/2019 με Νο 551 δελτίο αποστολής της 
εταιρίας ΙΦΕΤ ΑΕ.

10. Το από 30-1-2019 υπηρεσιακό σημείωμα προς την 
Επιτροπή Παρακολούθησης και παραλαβής υλικών εκτέ-
λεσης εργασιών των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας 
του Υπουργείου Υγείας.

11 Το πρακτικό της 8ης/17-5-2019 συνεδρίασης της 
Β΄ Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής φαρ-
μακευτικών σκευασμάτων και συναφών προϊόντων 
σχετικό με την οριστική ποιοτική και ποσοτική πα-
ραλαβή των ναρκωτικών φαρμάκων (αρ. απόφ. Β3.ε/
Γ.Π.99855/21-12-2018).

12. Το υπό στοιχεία Δ3(γ)/οικ.38666/23-5-2019 έγγρα-
φο προς την εταιρία ΙΦΕΤ ΑΕ με θέμα «Επανακαθορισμός 
τιμών πώλησης ναρκωτικών φαρμάκων του Κ.Μ.».

13. Το υπό στοιχεία ΔΦ5334/12221/30-5-2019 έγγρα-
φο του ΙΦΕΤ με θέμα «Επανακαθορισμός τιμών πώλησης 
ναρκωτικών φαρμάκων του Κ.Μ.».

14. Το από 01/07/2019 Υπηρεσιακό Σημείωμα προς 
την Πρόεδρο και τα μέλη της Ε.Ν. με θέμα «Καθορισμός 
τιμής πώλησης του φαρμάκου sativex spray και τροπο-
ποίηση της υπό στοιχεία Δ3(γ)/οικ.59603/2018 απόφα-
σης (Β’ 3934).».

15. Την γνωμοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών 
(πρακτικό 5ης συνεδρίασης 25/7/2019, θέμα 1). 

16. Το γεγονός ότι κρίνεται αναγκαίος ο καθορισμός 
τιμής πώλησης του φαρμακευτικού σκευάσματος sativex 
spray (ΒT X3 VIALS Χ 10 ΜL) (εκνέφωμα) που εισήχθηκε με 
την υπ’ αρ. 5/2019 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 19SYMV004392750 
2019-01-30 μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και της ΙΦΕΤ 
Α.Ε.) και θα διακινείται από το Κρατικό Μονοπώλιο.

17. Το υπ’ αρ. 6607/19-10-2020 ενημερωτικό σημείωμα 
της Διεύθυνσης Φαρμάκου.

18. Το υπ’ αρ. 107543/22-10-2020 έγγραφο - βεβαίωση 
του ΕΟΦ.

19. Το γεγονός ότι οι διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλούν δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Β1α/
οικ.67436/21-10-2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Προϋ-
πολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουρ-
γείο Υγείας, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την εν θέματι αναφερόμενη απόφαση 
ως ακολούθως:

Στο τέλος της παραγράφου 1 προστίθεται περίπτωση 
4: 4) Καθορίζεται η τιμή πώλησης από το Κ.Μ. του φαρμα-
κευτικού σκευάσματος sativex spray (27+25) MG/ML (ΒT 
X3 VIALS Χ 10 ΜL) (εκνέφωμα) προς πεντακόσια τριάντα 
τρία ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά (533,54 €).

Κατά τα υπόλοιπα ισχύει η ως άνω σχετική δύο (2) 
απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2020

Ο Υπουργός

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Ι

    Αριθμ. 197630 (3) 
Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ιδρύ-

ματος με την επωνυμία «Δελήχειο Ίδρυμα Αντω-

νίου και Ευαγγελίας Δεληχά» του Δήμου Τυρ-

νάβου, ως προς τον επαναπροσδιορισμό της 

ετήσιας επιχορήγησης και την κάλυψη δαπάνης. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Της παρ. 2 του άρθρου 235 και του άρθρου 240 του 

ν. 3463/2006 «Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτή-
των» (Α΄ 114), ως ισχύει.

2. Των παρ. 2, 4 και 5 του άρθρου 103, του άρθρου 280 
και της παρ. 4 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).

3. Του άρθρου 16 του ν. 4147/2013 “Κύρωση της από 
31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμί-
σεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουρ-
γείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, 
της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουρ-
γού Επικρατείας» και άλλες διατάξεις” (Α΄ 98).

4. Του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατι-
σμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας 
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 47).

5. Του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επι-
τάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» 
με το οποίο προστίθεται άρθρο 28 Α στο ν. 4325/2015 
(Α΄ 21).
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6. Το π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας» (Α΄ 231).

7. Την υπ’ αρ. 13917/15-5-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών περί διορισμού Συντονιστή στην Απο-
κεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 250).

8. Την υπό στοιχεία οικ.6983/85785/1.6.2017 απόφαση 
περί Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και 
εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» του Συντονιστή Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας 
(Α.Δ.Θ. - Στ.Ε.) στον Προϊστάμενο ή στην Προϊσταμένη 
της Γενικής Διευθύνσεως Εσωτερικής Λειτουργίας και 
στους Προϊσταμένους ή στις Προϊσταμένες Διευθύνσε-
ων και Τμημάτων της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως» 
(Β΄ 2002), όπως διορθώθηκε και ισχύει (Β΄ 2189).

9. Το π.δ. 153/1998 περί «Σύστασης Κοινοτικού Ιδρύ-
ματος με την επωνυμία ΔΕΛΗΧΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΕΛΗΧΑ της Κοινότητας Δαμασίου του 
Νομού Λάρισας» (Α΄ 117).

10. Την υπ’ αρ. 3850/19-3-2007 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας περί «τροποποίησης 
της συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου με την 
επωνυμία "Δελήχειον Ίδρυμα Αντωνίου και Ευαγγελίας 
Δεληχά Δήμου Τυρνάβου"» (Β΄ 445).

11. Tην υπ’ αρ. 27/21-1-2013 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Τυρνάβου περί «Τροποποίησης συστατικής 
πράξης του Ιδρύματος του Δήμου Τυρνάβου "Δελήχειο 
Ίδρυμα Αντωνίου και Ευαγγελίας Δεληχά" (ΝΠΔΔ), ως 
προς τον επαναπροσδιορισμό της ετήσιας επιχορήγη-
σης» (Β΄ 758).

12. Την υπ’ αρ. 20729/216102/12-12-2013 απόφαση 
της Γενικής Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας περί τροποποίησης της 
συστατικής πράξης του Ιδρύματος «Δελήχειο Ίδρυμα 
Αντωνίου και Ευαγγελίας Δεληχά» του Δήμου Τυρνάβου, 
ως προς τον επαναπροσδιορισμό της ετήσιας επιχορή-
γησης» για τα έτη από 2013 έως και 2017 (Β΄ 3438).

13. Την υπ’ αρ. 6599/63351/18-5-2018 απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας περί τροποποίησης της συστατικής 
πράξης του Ιδρύματος «Δελήχειο Ίδρυμα Αντωνίου και 
Ευαγγελίας Δεληχά» του Δήμου Τυρνάβου, ως προς τον 
επαναπροσδιορισμό της ετήσιας επιχορήγησης και την 
κάλυψη δαπάνης (Β΄ 2002).

14. Την υπ’ αρ. 168/6-10-2020 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Τυρνάβου αναφορικά με την «τροποποίηση 
της συστατικής πράξης του Ιδρύματος «Δελήχειο Ίδρυμα 
Αντωνίου και Ευαγγελίας Δεληχά» του Δήμου Τυρνάβου, 
ως προς τον επαναπροσδιορισμό της ετήσιας επιχορή-
γησης και της κάλυψης δαπάνης, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αρ. 168/6-10-2020 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου αναφορικά με την 
«τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ιδρύματος 
«Δελήχειο Ίδρυμα Αντωνίου και Ευαγγελίας Δεληχά» 
του Δήμου Τυρνάβου, προς το ποσό της ετήσιας επιχο-
ρήγησης του από τον Δήμο Τυρνάβου και της κάλυψης 
δαπάνης, όπως διαμορφώθηκαν στην περ. α’ του άρ-
θρου 3 και στο άρθρο 5 του αποφασιστικού μέρους της 
υπ’ αρ. 39/2007 απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Τυρνάβου 

(Β΄ 445) καθώς και της υπ’ αρ. 251/2013 απόφασης του 
Δ.Σ. του Δήμου Τυρνάβου (Β΄ 3438), επαναπροσδιορίζο-
ντας το ποσό της ετήσιας επιχορήγησης ως εξής:

Άρθρο 3 
Πόροι του Ιδρύματος Πόροι του Ιδρύματος είναι:

Η ετήσια τακτική επιχορήγηση, ποσού 20.000,00 € για 
το έτος 2021, ομοίως και για καθένα από τα επόμενα 
τέσσερα (4) έτη, μέχρι τροποποίησης της παρούσης και 
η τυχόν έκτακτη επιχορήγηση, από τον Δήμο Τυρνάβου.

Άρθρο 5 
Κάλυψη Δαπάνης

Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βά-
ρος του προϋπολογισμού του Δήμου Τυρνάβου ύψους 
20.000,00 € για το οικονομικό έτος 2021 και ισόποση 
για καθένα από τα επόμενα τέσσερα (4) έτη. Η ανωτέρω 
δαπάνη έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου 
Τυρνάβου έτους 2021, υπό τον Κ.Α. 02.00.6715.06 και 
για τα επόμενα τέσσερα (4) έτη θα προβλέπεται στους 
αντίστοιχους προϋπολογισμούς.

Κατά τα λοιπά ισχύει: το π.δ. 153/1998 περί «Σύστασης 
Κοινοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία «ΔΕΛΗΧΕΙΟΝ 
ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΕΛΗΧΑ» της Κοι-
νότητας Δαμασίου του Νομού Λάρισας» (Α΄ 117), όπως 
αυτό τροποποιήθηκε με τις: 1) υπ’ αρ. 3850/19-3-2007 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσα-
λίας περί «Τροποποίησης της συστατικής πράξης του 
Νομικού Προσώπου με την επωνυμία "Δελήχειον Ίδρυ-
μα Αντωνίου και Ευαγγελίας Δεληχά Δήμου Τυρνάβου"» 
(Β΄ 445), 2) υπ’ αρ. 27/21-1-2013 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Τυρνάβου περί «Τροποποίησης συστατικής 
πράξης του Ιδρύματος του Δήμου Τυρνάβου "Δελήχειο 
Ίδρυμα Αντωνίου και Ευαγγελίας Δεληχά" (ΝΠΔΔ), ως 
προς τον επαναπροσδιορισμό της ετήσιας επιχορή-
γησης» (Β΄ 758), 3) υπ’ αρ. 20729/216102/12-12-2013 
απόφαση της Γενικής Γραμματέας Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας περί τροποποί-
ησης της συστατικής πράξης του Ιδρύματος «Δελήχειο 
Ίδρυμα Αντωνίου και Ευαγγελίας Δεληχά» του Δήμου 
Τυρνάβου, ως προς τον επαναπροσδιορισμό της ετή-
σιας επιχορήγησης» για τα έτη από 2013 έως και 2017 
(Β΄ 3438) και 4) υπ’ αρ. 6599/63351/18-5-2018 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας, περί τροποποίησης της συστατικής 
πράξης του Ιδρύματος «Δελήχειο Ίδρυμα Αντωνίου και 
Ευαγγελίας Δεληχά» του Δήμου Τυρνάβου, ως προς τον 
επαναπροσδιορισμό της ετήσιας επιχορήγησης και την 
κάλυψη δαπάνης (Β΄ 2002).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λάρισα, 29 Οκτωβρίου 2020

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΤΟΒΑΣ
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(4)
    Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης 

«ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» με 

δ.τ. «ΕΛ.Κ.Ε. Α.Ε.» στο καθεστώς ενίσχυσης Γε-

νική Επιχειρηματικότητα των άρθρων 37 έως 41 

του ν. 4399/2016 (Β’ κύκλος), όπως ισχύει. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Με την υπό στοιχεία 115823/1062/18.05.2018/Π06/7/ 
00038/Γ/ν. 4399/2016/12-03-2020 απόφαση του Περι-
φερειάρχη Στερεάς Ελλάδας εγκρίθηκε η υπαγωγή στις 
διατάξεις του ν. 4399/2016, όπως ισχύει, και ειδικότερα 
στο καθεστώς ενίσχυσης Γενική Επιχειρηματικότητα των 

άρθρων 37 έως 41 αυτού (Β’ κύκλος) επενδυτικού σχεδί-
ου που αναφέρεται στον στoν εκσυγχρονισμό Πυρηνε-
λαιουργείου για την επεξεργασία των διφασικών πυρή-
νων (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 10.41.23.01, 
Παραγωγή πυρηνέλαιου, ακατέργαστου), συνολικού 
επιλέξιμου κόστους ίσου με 694.392,80 € ευρώ και συνο-
λικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 694.392,80 € ευρώ.

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

Β. Ποσό ενίσχυσης με τη μορφή της 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ Β 218.733,73 €

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 (παρ. 1 του άρθρου 11) 25,000%
(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω ΜΜΕ (ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ €) 20,000%
(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης 45,000%
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 (παρ. 2 του άρθρου 11) 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 (παρ. 2 του άρθρου 11) 100,000%
(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω ΜΜΕ (ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ €) -
(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης 100,000%
Τμήμα (ποσοστό) της συνολικής ενίσχυσης που χορηγείται με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
ή/και της ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ έναντι της ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ 

100,000%

Β. Τελικό Ποσοστό ενίσχυσης με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ένταση Ενί-
σχυσης x 70%

ΟΜΑΔΑ Α. Περιφερειακές Ενισχύσεις - επενδυτικές ενισχύσεις (άρθρο 14 ΓΑΚ 651/2014) 31,500%
ΟΜΑΔΑ Β. Ενισχύσεις προς ΜΜΕ (άρθρο 18 ΓΑΚ 651/2014) 35,000%
ΟΜΑΔΑ Γ. Ενισχύσεις για νεοσύστατες επιχειρήσεις (άρθρο 22 ΓΑΚ 651/2014) 70,000%
ΟΜΑΔΑ Χ. Ενισχύσεις Πρωτογενούς Γεωργικής Παραγωγής (άρθρο 14 ΓΑΚ 702/2014) - (άρθρο 8) 0,000%
ΟΜΑΔΑ Χ. Ενισχύσεις Πρωτογενούς Γεωργικής Παραγωγής (άρθρο 14 ΓΑΚ 702/2014) - (άρθρο 9) 0,000%

Οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 
0,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Περιφερειάρχης

ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ
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    Αριθμ. 5257 (5)
Κατανομή μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ε.ΔΙ.Π., 

ΠΕ κατηγορίας.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(συνεδρίαση: 3036/21-10-2020)

  Έχοντας υπόψη:
α) τα άρθρα 29 και 79 του ν. 4009/2011, όπως τρο-

ποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 27 του 
ν. 4386/2016,

β) την υπό στοιχεία 126603/Ζ2/29-7-2016 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

γ) το υπ’ αρ. 1590/21-9-2020 έγγραφο του Τμήματος 
Λοιπού Προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών στο οποίο περιλαμβάνεται σχετική εισήγη-
ση του Πρύτανη του Α.Π.Θ., με το υπ’ αρ. 48/17-9-2020 
συνημμένο έγγραφο του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μη-
χανικών και

δ) ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του Τακτι-
κού Προϋπολογισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:

Την κατανομή μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ε.ΔΙ.Π., 
ΠΕ κατηγορίας, στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., από τις υφιστάμενες 
κενές οργανικές θέσεις του Ιδρύματος, προκειμένου να 
πραγματοποιηθεί η ένταξη της Βασιλικής Κυριάκου του 
Θωμά, μόνιμης υπαλλήλου που υπηρετεί στο Ίδρυμα, κα-
τόχου διδακτορικού διπλώματος με γνωστικό αντικείμε-
νο συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει 
το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, σε κενή οργανική 
θέση της κατηγορίας αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί την Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 27 Οκτωβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Ι

    Αριθμ. 5317 (6)
Μεταφορά σαράντα πέντε (45) κενών οργανικών 

θέσεων μελών Δ.Ε.Π. στις Σχολές για τις ανάγκες 

των Τμημάτων από τις υφιστάμενες κενές οργα-

νικές θέσεις μελών Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(συνεδρίαση: 3036/21-10-2020)

  Έχοντας υπόψη:
α) τις διατάξεις της παρ.  3 του άρθρου 16 του 

ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύ-
ει σήμερα,

β) τις διατάξεις της παρ.  2 του άρθρου 13 του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114),

γ) την υπ’ αρ. 10723/26-11-2019 απόφαση (συνεδρία-
ση με υπ’ αρ. 3009/20-11-2019) της Συγκλήτου,

δ) την υπό στοιχεία Φ/106843/Ζ2/2-7-2019 υπουργική 
απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων, σύμφωνα με την οποία κατανεμήθηκαν στο 
Α.Π.Θ., για το ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020, σαράντα 
πέντε (45) θέσεις για την πρόσληψη διδακτικού προ-
σωπικού (ΔΕΠ),

ε) το υπ’ αρ. 3524/9-10-2020 έγγραφο του Τμήματος 
Διδακτικού Προσωπικού στο οποίο περιλαμβάνεται σχε-
τική εισήγηση του Πρύτανη του ΑΠΘ και

στ) ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπά-
νη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του Τακτι-
κού Προϋπολογισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:

Τη μεταφορά σαράντα πέντε (45) κενών οργανι-
κών θέσεων μελών Δ.Ε.Π. στις Σχολές για τις ανάγκες 
των Τμημάτων από τις υφιστάμενες κενές οργανικές 
θέσεις μελών Δ.Ε.Π. του Αριστοτελείου Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 
ως εξής:

ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑ-
ΝΟΜΗ

ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 2
Τμήμα Θεολογίας 1
Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας 1
ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 1
Τμήμα Νομικής 1
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 0
Τμήμα Πολιτικών Επιστημών 0
Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής 
Επικοινωνίας

1

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 10
Τμήμα Φιλολογίας 1
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 2
Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1
Τμήμα Ψυχολογίας 1
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 2
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 1
Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας 0
Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 2
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 8
Τμήμα Φυσικής 1
Τμήμα Μαθηματικών 2
Τμήμα Χημείας 2
Τμήμα Βιολογίας 1
Τμήμα Γεωλογίας 1
Τμήμα Πληροφορικής 1
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ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 7
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 2
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 2
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 1
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανι-
κών Υπολογιστών

0

Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1
Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών 1
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης 0
ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 3
Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών 2
Τμήμα Μουσικών Σπουδών 0
Τμήμα Θεάτρου 1
Τμήμα Κινηματογράφου 0
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 3
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1
Τμήμα Επιστημών Προσχ. Αγωγής και Εκπ/σης 2
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 4
Τμήμα Ιατρικής 1
Τμήμα Κτηνιατρικής 1
Τμήμα Οδοντιατρικής 1
Τμήμα Φαρμακευτικής 1
ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

4

Τμήμα Γεωπονίας 2
Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος 2
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

2

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού με έδρα τη Θεσσαλονίκη

1

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού με έδρα τις Σέρρες

1

ΣΥΝΟΛΟ 45
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί την Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 29 Οκτωβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
Ι

    Αριθμ. απόφ. 112/11 (7)
Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλα-

κείου Τριπόλεως Βορείου Πλευράς - Έναρξη λει-

τουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου Πελο-

ποννήσου του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο. 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), όπως τροπο-

ποιήθηκε με το άρθρο 58 του ν. 4602/2019 (Α΄ 45) και 
ειδικότερα την παρ. 7 του άρθρου 1, τις παρ. 1, 3 και 4 
του άρθρου 15, τις παρ. 1 και 4 του άρθρου 18, τις παρ. 5 
και 6 του άρθρου 20.

2. Την υπό στοιχεία ΓΔ 1560/2037545/16.10.2020 ει-
σήγηση του Γενικού Διευθυντή.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αλλά η δαπάνη αυτή βαρύνει απο-
κλειστικά τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου 
Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματο-
λόγιο», αποφασίζει:

Άρθρο 1
1. Το Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Τριπόλεως Βο-

ρείου Πλευράς, Υποθηκοφυλακείο της έδρας του Κτημα-
τολογικού Γραφείου Πελοποννήσου που συστήθηκε με 
την περ. 12 της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4512/2018 
(Α΄ 5), μετά την παρέλευση της 11.11.2020, καταργείται.

2. Ημερομηνία για την έναρξη λειτουργίας του Κτημα-
τολογικού Γραφείου Πελοποννήσου, με έδρα την Τρίπο-
λη, μετά την κατάργηση, σύμφωνα με παρ. 1 του παρό-
ντος, του αντίστοιχου Υποθηκοφυλακείου της έδρας του, 
ορίζεται η 12η Νοεμβρίου, ημέρα Πέμπτη.

Άρθρο 2
1. Από την ημερομηνία που προβλέπεται στην παρ. 2 

του άρθρου 1 για την έναρξη λειτουργίας του Κτηματο-
λογικού Γραφείου Πελοποννήσου, ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Το Κτηματολογικό Γραφείο Πελοποννήσου είναι 
αρμόδιο για την άσκηση κάθε αρμοδιότητας που ορί-
ζεται στην περίπτωση α) της παρ. 3 του άρθρου 15 του 
ν. 4512/2018 (Α΄ 5) στην περιοχή της τοπικής αρμοδιό-
τητας του καταργούμενου Ειδικού Άμισθου Υποθηκο-
φυλακείου Τριπόλεως Βορείου Πλευράς, καθώς και στην 
περιοχή της τοπικής αρμοδιότητας εκάστου Υποκατα-
στήματος που υπάγεται σε αυτό σύμφωνα με τις παρ. 2 
και 4 του ίδιου άρθρου.

β) Το Κτηματολογικό Γραφείο Πελοποννήσου είναι 
αρμόδιο για την άσκηση κάθε αρμοδιότητας που ορί-
ζεται στην περίπτωση β) της παρ. 3 του άρθρου 15 του 
ν. 4512/2018 (Α’ 5) στην περιοχή της τοπικής αρμοδιό-
τητας του καταργούμενου Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυ-
λακείου Τριπόλεως Βορείου Πλευράς, σύμφωνα με την 
παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου.

γ) Προϊστάμενος τοποθετείται, σύμφωνα με την παρ. 1 
και την περ. β) της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4512/2018 
η πρώην Ειδική Άμισθη Υποθηκοφύλακας Αλευρούδη 
Ελένη του Νικολάου (ΑΖ 148411), που υπηρετούσε στο 
καταργούμενο Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Τριπό-
λεως Βορείου Πλευράς του άρθρου 1.

δ) Συντρέχουν αυτοδίκαια οι προβλεπόμενες στην 
παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 4512/2018 συνέπειες για την 
ένταξη στον Φορέα του υπηρετούντος στο καταργούμε-
νο Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Τριπόλεως Βορείου 
Πλευράς προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι-
καίου Αορίστου Χρόνου στις θέσεις της παρ. 5 του ίδιου 
άρθρου, υπό τις προβλεπόμενες στις ίδιες παραγράφους 
νόμιμες προϋποθέσεις.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2020

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ   
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*02049120911200008*

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,
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