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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

2

3

Καθορισμός φορέων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ελεγχόμενων από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) του
Υπουργείου Οικονομικών.
Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας και
Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, που
θεσπίστηκε με την υπ’ αρ. 117/4.1.2013 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β΄ 54).
Ανάκληση της υπό στοιχεία ΙΕ/16854/2466/50149/
29-05-2009 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών που αφορά στην υπαγωγή της ημεδαπής εταιρείας «CANTAB ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ» και
διακριτικό τίτλο «CANTAB A.E» στις διατάξεις του
α.ν. 89/1967, όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με τον ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ’) και ισχύει και επιβολή προστίμου στην
εταιρεία, λόγω παράβασης των διατάξεων του νόμου και των όρων της απόφασης υπαγωγής.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 99539 ΕΞ 2020
(1)
Καθορισμός φορέων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ελεγχόμενων από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) του
Υπουργείου Οικονομικών.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις:
α) των άρθρων 3 και 4 του ν. 3492/2006 «Οργάνωση
συστημάτων ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής
δημοσιονομικής διαχείρισης του κρατικού προϋπολογισμού και των εκτός του κρατικού προϋπολογισμού
φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 210),
β) του άρθρου 21 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 143),
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γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα 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).
2. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).
3. Το π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄159).
4. Το π.δ. 62/2019 «Αναδιάρθρωση υπηρεσιών Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Ελληνικής Αστυνομίας,
Πυροσβεστικού Σώματος, Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας και ρύθμιση λοιπών θεμάτων» (Α΄ 101).
5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
7. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).
8. Την υπ΄ αρ. 80/18-07-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας
του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β΄ 3058).
9. Την υπ΄ αρ. 1673/27-03-2020 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Νικόλαο Χαρδαλιά» (Β΄ 1070).
10. Την υπό στοιχεία Υ44/5-8-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 3299).
11. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τους φορείς αρμοδιότητας Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη, οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του ν. 3492/2006 και τους οποίους αφορούν
τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου, οι έλεγχοι και τα
διοικητικά μέτρα και κυρώσεις που αναφέρονται στον
εν λόγω νόμο, ως ακολούθως:
Α. Κεντρική Υπηρεσία - Γενικές Γραμματείες
Β. Δημόσιες Υπηρεσίες - Σώματα Ασφαλείας
1. Ελληνική Αστυνομία
2. Πυροσβεστικό Σώμα
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Γ. Αποκεντρωμένες - Περιφερειακές Υπηρεσίες
Δ. Ειδικές Υπηρεσίες
Ε. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
1. Ίδρυμα «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας»
2. Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ)
ΣΤ. Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου
1. Κέντρο Μελετών Ασφάλειας
2. Επάνοδος
3. Κέντρο Μελετών Διαχείρισης Κρίσεων
Από τη δημοσίευση της παρούσας, καταργούνται
οι υπό στοιχεία 2/14061/ΔΥΕΠ/20-2-2012 (Β΄ 414) και
2/37331/ΔΥΕΠ/9-5-2014 (Β΄ 1274) αποφάσεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2020
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Προστασίας του Πολίτη

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Υφυπουργός
Προστασίας του Πολίτη

Υφυπουργός
Προστασίας του Πολίτη

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ
Ι

Αριθμ. 93700
(2)
Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας και
Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού , που
θεσπίστηκε με την υπ’ αρ. 117/4.1.2013 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β΄ 54).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 του ν. 3959/2011 «Προστασία του
ελεύθερου ανταγωνισμού» (Α΄ 93),
β) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),
γ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121),
δ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123), όπως ισχύει.
2. Την υπ’ αρ. 117/4.1.2013 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
«Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής
Ανταγωνισμού» (Β΄ 54).

Τεύχος B’ 3917/14.09.2020

3. Το υπ’ αρ. 4583/26.5.2020 έγγραφο - εισήγηση της
Επιτροπής Ανταγωνισμού.
4. Το υπ’ αρ. 6320/9-7-2020 έγγραφο της Επιτροπής
Ανταγωνισμού σχετικά με το κόστος του προτεινόμενου
μέτρου.
5. Την υπ’ αρ. 75083/16-7-2020 εισήγηση της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων (άρθρο 24 παρ. 5 περ. ε του
ν. 4270/2014, όπως ισχύει).
6. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν επιβαρύνει επιπρόσθετα τον κρατικό προϋπολογισμό ούτε τον
προϋπολογισμό της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
7. Την ανάγκη διοργάνωσης ακροαματικών διαδικασιών μέσω τηλεδιάσκεψης, αποφασίζουμε:
1. Στο άρθρο 22 του Κανονισμού Λειτουργίας και
Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, που θεσπίστηκε με την υπ’ αρ. 117/4.1.2013 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β΄ 54),
προστίθεται παράγραφος 9 ως ακολούθως:
«9. Η προφορική συζήτηση επί συγκεκριμένης υπόθεσης δύναται, σε συνεννόηση με τα μέρη, να γίνει εν όλω ή
εν μέρει με τη χρήση τεχνικών μέσων (τηλεδιάσκεψη), σε
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή για άλλο σοβαρό λόγο».
2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2020
Οι Υπουργοί
Οικονομικών

Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
Ι

Αριθμ. 93797
(3)
Ανάκληση της υπό στοιχεία ΙΕ/16854/2466/
50149/29-05-2009 απόφασης του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών που αφορά στην
υπαγωγή της ημεδαπής εταιρείας «CANTAB
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «CANTAB A.E» στις
διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με τον
ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ’) και ισχύει και επιβολή προστίμου στην εταιρεία, λόγω παράβασης των διατάξεων του νόμου και των όρων της
απόφασης υπαγωγής.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 «Περί εγκαταστάσεως
εν Ελλάδι αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών»
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(Α΄ 132), όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε, με τον ν. 3427/2005 (Κεφάλαιο ΣΤ’) (Α΄ 312)
και ισχύει, και ιδίως το άρθρο 1 παρ. 3 αυτού.
2. Τις διατάξεις του v. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α΄ 133) και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1
αυτού.
3. Την υπ’ αρ. 73678/5-7-2018 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τοποθέτηση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (ΑΔΑ:
73ΙΞ465Χ18-931).
4. Το π.δ 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192), όπως ισχύει.
5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
6. Την υπ’ αρ. 76068/7006/22-12-2014 απόφαση του
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Εξειδίκευση του είδους καθώς και του τρόπου και της διαδικασίας επιβολής κυρώσεων στις εταιρείες του άρθρου 1
του α.ν. 89/1967 «Περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι αλλοδαπών εμποροβιομηχανικών εταιρειών» όπως ισχύει, σε
περίπτωση παράβασης των όρων της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου» (Β’ 3682).
7. Την υπό στοιχεία ΙΕ/16854/2466/50149/29-05-2009
(Β’ 1153/2009 και Β’ 2907/2014) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει, με την
οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή της ημεδαπής εταιρείας «CANTAB ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «CANTAB A.E» στις
διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με τον ν. 3427/2005
(Κεφάλαιο ΣΤ’) και ισχύει.
8. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα η εταιρεία δεν έχει
υποβάλει τις «Δηλώσεις Ετήσιων Στοιχείων Λειτουργίας»
με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τα έτη 2016 και
2017, ως όφειλε σύμφωνα με τους όρους της απόφασης
υπαγωγής (άρθρο 2 παρ. 2).
9. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τα Στοιχεία Δημοσιότητας της Υπηρεσίας Γ.Ε.Μ.Η, η εταιρεία CANTAB ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «CANTAB A.E» είναι ενεργή.
10. Τα υπό στοιχεία 21567/488/50149/22-02-2018
και 98199/20-09-2018 ΔΚΕ 2263/50149 έγγραφα, με τα
οποία η εταιρεία κλήθηκε να υποβάλει έκθεση απόψεων
σχετικά με τις διαπιστούμενες παραβάσεις, σύμφωνα με
το άρθρο 11 της υπ’ αρ. 76068/7006/22-12-2014 (Β’ 3682)
απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, τα οποία απεστάλησαν με συστημένη επιστολή
και επεστράφησαν ως ανεπίδοτα, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Στην εταιρεία «CANTAB ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «CANTAB
A.E» και έδρα στην Ελλάδα επιβάλλονται οι κυρώσεις
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α) ανάκλησης της υπό στοιχεία ΙΕ/16854/2466/50149/
29-05-2009 (Β’ 1153/2009 και Β’ 2907/2014) απόφασης
του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την
οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή της στις διατάξεις του α.ν.
89/1967, όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε και
συμπληρώθηκε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ’) και
ισχύει και β) προστίμου ποσού εκατόν επτά χιλιάδων και
διακοσίων (107.200) ευρώ, καθότι δεν υπέβαλε τις «Δηλώσεις Ετήσιων Στοιχείων Λειτουργίας» με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τα έτη 2016 και 2017, ως όφειλε
σύμφωνα με τους όρους της απόφασης υπαγωγής της
στις διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως ισχύει (άρθρο 2
παρ. 2).
2. Οι κυρώσεις της παρ. 1 επιβάλλονται κατ’ εφαρμογή
της υπ’ αρ. 76068/7006/22-12-2014 (Β΄ 3682) απόφασης
του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και
ιδίως των άρθρων 4, 6, 9 και 11 αυτής.
3. Η υποχρέωση της εταιρείας να υποβάλει, σύμφωνα με τους όρους της απόφασης υπαγωγής (άρθρο 2
παρ. 2), τη «Δήλωση Ετήσιων Στοιχείων Λειτουργίας» με
επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παραμένει για τα έτη 2018 και μετέπειτα, έως την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης ανάκλησης.
Η μη υποβολή των ανωτέρω επιφέρει πρόσθετη κύρωση προστίμου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ.
76068/7006/22-12-2014 (Β’ 3682) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Άρθρο 2
1. Η εταιρεία «CANTAB ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «CANTAB A.E»
και έδρα την Ελλάδα, οφείλει εντός διμήνου από την έκδοση της παρούσας απόφασης να καταβάλει το ποσό
του προστίμου (107.200 ευρώ), σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ.
υπέρ του Δημοσίου (Λογαριασμός 1560989001, πρώην ΚΑΕ 3739, είδος φόρου 3816 «Πρόστιμα εταιρειών
ν. 3427/2005 (Κεφ. ΣΤ’)») και να ενημερώσει τη Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, με προσκόμιση του πρωτότυπου Διπλότυπου Είσπραξης.
2. Εφόσον η εταιρεία δεν ανταποκριθεί στην παραπάνω υποχρέωση εντός της οριζόμενης προθεσμίας,
το πρόστιμο βεβαιώνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. προς είσπραξη σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων
Εσόδων.
3. Για την καταβολή του προστίμου ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με την εταιρεία ο νόμιμος
εκπρόσωπός της.
Άρθρο 3
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2020
Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 3917/14.09.2020

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.

*02039171409200004*

