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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
21 Μαρτίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

συρταριέρας ξύλινης, όλα μεταχειρισμένα, για το
Λιμεναρχείο Νεάπολης Βοιών.

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της αριθμ. 49480/Δ1/17035/
3-10-2018 απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Σύσταση Κλιμακίων - Ομάδων, Υποομάδων
Εργασίας στον Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ)» (Β΄ 4488).

2

Αμοιβή οίκου αξιολόγησης για την παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας.

3

Αποδοχή πρότασης δωρεάς διακοσίων λίτρων
(200 It) πετρελαίου κίνησης για τον εφοδιασμό
του υπηρεσιακού οχήματος Α-3323 του Λιμεναρχείου Σκιάθου / Α’ Λιμενικού Τμήματος Σκοπέλου,
από την εταιρεία «ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.».

4

Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την με εγκατεστημένο στην Ελλάδα γραφείο εταιρεία
«CONSOLIDATED MARINE MANAGEMENT INC»
δεκαέξι (16) ερμαρίων αρχειοθέτησης, δύο (02)
βιβλιοθηκών, δύο (02) γραφείων, πέντε (05) γραφείων με προέκταση μορφής «Γ», ενός (01) γραφείου σχήματος οβάλ, εννέα (09) καρεκλών, πέντε (05) μεταλλικών συρταριέρων και μίας (01)

Αρ. Φύλλου 972

5

Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την εταιρεία «Π.
ΛΥΤΙΝΑΚΗΣ - Δ. ΚΑΡΑΖΕΠΟΥΝΗΣ O.E.» ενός (01)
μεταχειρισμένου επίπλου γραφείου σχήματος
«Χ», για το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων καθώς
και ενός (01) μεταχειρισμένου κλιματιστικού ψύξης - θέρμανσης μάρκας «FIDJI» 9.000 BTU και
δύο (02) καινούργιων κλιματιστικών ψύξης - θέρμανσης μάρκας «CARRIER INVERTER» 12.000 BTU
και «IDEA -PRO» 9.000 BTU, για το Κ.Λ. Χανίων / Α’
Λιμενικό Τμήμα.

6

Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την «ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ ΑΙΓΕΑΣ» για την κάλυψη του
κόστους επισκευής του ΠΛΣ 609 του Λιμεναρχείου Τήνου.

7

Διάθεση ενός κατασχεμένου οχήματος στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνικής Ακτοφυλακής για κάλυψη
αναγκών του.

8

Έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης σε ξενοδοχεία, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις
καθώς και σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια
- διαμερίσματα (ΕΕΔΔ) σε κατηγορίες αστέρων
και κλειδιών αντίστοιχα.

11188

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 3785/Δ1/1367
(1)
Τροποποίηση της αριθμ. 49480/Δ1/17035/
3-10-2018 απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Σύσταση Κλιμακίων - Ομάδων, Υποομάδων
Εργασίας στον Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ)» (Β΄ 4488).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 8 του ν. 2042/1992 «Αύξηση των συντάξεων και άλλες ασφαλιστικές διατάξεις» (Α’ 75),
β) του άρθρου 16 του ν. 3144/2003 «Κοινωνικός Διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 111),
γ) του άρθρου 6 του ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης
και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά
θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»
(Α' 160), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του
ν. 4438/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών
παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α' 85),
δ) των άρθρων 35 - 48 του κεφαλαίου ΙΑ του ν. 4052/
2012 (Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των
Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και
της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου
Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και
άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου
χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες
διατάξεις) (Α' 41),
ε) της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α' 176),
στ) του άρθρου 80 ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα
Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού
- συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας
εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις»
(Α' 85),
ζ) του π.δ/τος 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α' 168),
η) του π. δ/τος 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α' 116),
θ) του π.δ/τος 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 210).

Τεύχος Β’ 972/21.03.2019

2. Την αριθμ. οικ. 44549/Δ9.12193/8-10-2015 απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο» (Β' 2169), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.
οικ. 59285/18416-12/12/2017 (Β' 4503), όμοια.
3. Το γεγονός ότι η χορήγηση επικουρικής σύνταξης
και εφάπαξ βοηθήματος αποτελούν έναν εκ των δύο πυλών του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης της χώρας
και επομένως θεσμούς απαραίτητους για το κοινωνικό
σύνολο και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Ως εκ
τούτου η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών απονομής αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς στρατηγικούς
στόχους του Ταμείου.
4. Την ανάγκη εκκαθάρισης των εκκρεμών αιτήσεων
συνταξιοδότησης και απονομής εφάπαξ παροχής του
ΕΤΕΑΕΠ.
5. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται από την
αποζημίωση των μελών των Κλιμακίων - Ομάδων, Υποομάδων Εργασίας, θα καθορισθεί με κοινή υπουργική
απόφαση που θα εκδοθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.
6. Την αριθμ. 49480/Δ1/17035/3-10-2018 απόφαση
του Υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Σύσταση Κλιμακίων - Ομάδων,
Υποομάδων Εργασίας στον Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής
Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ)» (Β΄ 4488).
7. Το αριθμ. 18156-28/01/2019 έγγραφο του ΕΤΕΑΕΠ
με το οποίο διαβιβάσθηκε το απόσπασμα του πρακτικού της αριθμ. 101/23-01-2019 συνεδρίασης του ΔΣ του
ΕΤΕΑΕΠ με την αριθμ. 82 απόφαση, αποφασίζουμε:
Την παράταση του χρόνου λειτουργίας των Κλιμακίων Ομάδων, Υποομάδων Εργασίας για την εκκαθάριση των
εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης και απονομής
εφάπαξ παροχής στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ), τα οποία συστάθηκαν με την αριθμ. 49480/Δ1/17035/3-10-2018 απόφαση
του Υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έως 30-06-2019.
Την ένταξη στις εργασίες των Κλιμακίων - Ομάδων,
Υποομάδων Εργασίας των αιτημάτων για παράταση
συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, μετατροπής σύνταξης από αναπηρίας σε γήρατος, καθορισμού χρόνου και
ποσού συμμετοχής, αναθεώρησης και γενικά όλων των
ενεργειών που αποσκοπούν στην ολοκλήρωση του έργου της εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4387/2016.
Κατά τα λοιπά ισχύει η 49480/Δ1/17035/3-10-2018
απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Μαρτίου 2019
Ο Υφυπουργός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Αριθμ. 194
(2)
Αμοιβή οίκου αξιολόγησης για την παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Μαρτίου 2019

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη σύναψη και διαχείριση
δανείων του Ελληνικού Δημοσίου από το εσωτερικό και
το εξωτερικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 16/Α΄/1994).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 30, 71, 74, 125 και 177 του
ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/2014) «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Την αριθμ. 2162/29-12-2014 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα - δαπάνες
σύναψης, έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των
δημοσίων δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.τ.λ.», όπως
ισχύει (ΦΕΚ 3690/Β΄/2014).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την
επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151/A΄/1998), όπως
τροποποιήθηκε με τον ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113/Α΄/2011).
5. Το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 213/Α΄/2009).
6. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», (ΦΕΚ 221/Α΄/2009),
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 181/Α΄/2017).
8. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/A΄/2015).
9. Την αρ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168/
Β΄/2015).
10. Τις διατάξεις 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» (ΦΕΚ 112/Α΄/2010).
11. Το από 3 Ιουλίου 1998 Μνημόνιο Συμφωνίας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της R&I, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την καταβολή ετήσιας αμοιβής ποσού δύο
εκατομμυρίων γιέν (YEN 2.000.000) από το Ελληνικό Δημόσιο στον διεθνή οίκο αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας μας, Rating and Investment
Information Inc. (R&I) από 01-09-2018 και εφεξής, για
την παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης της Ελληνικής οικονομίας.
Κάλυψη δαπάνης
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται
ετήσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
η οποία καλύπτεται από τις πιστώσεις που εγγράφονται
κατ' έτος για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Ι

(3)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς διακοσίων λίτρων
(200 It) πετρελαίου κίνησης για τον εφοδιασμό
του υπηρεσιακού οχήματος Α-3323 του Λιμεναρχείου Σκιάθου / Α' Λιμενικού Τμήματος Σκοπέλου,
από την εταιρεία «ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.».
Με την 2824.76/17130/2019/06 Μαρτίου 2019 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3
του ν. 4182/2013, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε
και ισχύει καθώς επίσης και τις διατάξεις των αρθ. 496 512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η από 18-12-2018
επιστολή πρόθεσης δωρεάς της εταιρείας «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ
(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.», διακοσίων λίτρων (200 It) πετρελαίου κίνησης για τον εφοδιασμό του
υπηρεσιακού οχήματος Α-3323 του Λιμεναρχείου Σκιάθου / Α' Λιμενικού Τμήματος Σκοπέλου, αξίας διακοσίων
ογδόντα ευρώ και σαράντα λεπτών (280,40 €).
Ο Υπουργός
ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ
Ι

(4)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την με εγκατεστημένο στην Ελλάδα γραφείο εταιρεία
«CONSOLIDATED MARINE MANAGEMENT INC»
δεκαέξι (16) ερμαρίων αρχειοθέτησης, δύο (02)
βιβλιοθηκών, δύο (02) γραφείων, πέντε (05) γραφείων με προέκταση μορφής «Γ», ενός (01) γραφείου σχήματος οβάλ, εννέα (09) καρεκλών, πέντε (05) μεταλλικών συρταριέρων και μίας (01)
συρταριέρας ξύλινης, όλα μεταχειρισμένα, για
το Λιμεναρχείο Νεάπολης Βοιών.
Με την 2824.76/17098/2019/06 Μαρτίου 2019 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3
του ν. 4182/2013, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε
και ισχύει καθώς επίσης και τις διατάξεις των αρθ. 496 512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η πρόταση
δωρεάς από την με εγκατεστημένο στην Ελλάδα γραφείο εταιρεία «CONSOLIDATED MARINE MANAGEMENT
INC» δεκαέξι (16) ερμαρίων αρχειοθέτησης, δύο (02)
βιβλιοθηκών, δύο (02) γραφείων, πέντε (05) γραφείων
με προέκταση μορφής «Γ», ενός (01) γραφείου σχήματος οβάλ, εννέα (09) καρεκλών, πέντε (05) μεταλλικών
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συρταριέρων και μίας (01) συρταριέρας ξύλινης, όλων
μεταχειρισμένων, για το Λιμεναρχείο Νεάπολης Βοιών,
συνολικής εκτιμώμενης αξίας ενός (01) ευρώ (1 €).
Ο Υπουργός
ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ
Ι

(5)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την εταιρεία
«Π. ΛΥΤΙΝΑΚΗΣ - Δ. ΚΑΡΑΖΕΠΟΥΝΗΣ O.E.» ενός
(01) μεταχειρισμένου επίπλου γραφείου σχήματος «Χ», για το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων καθώς και ενός (01) μεταχειρισμένου κλιματιστικού
ψύξης - θέρμανσης μάρκας «FIDJI» 9.000 BTU και
δύο (02) καινούργιων κλιματιστικών ψύξης - θέρμανσης μάρκας «CARRIER INVERTER» 12.000 BTU
και «IDEA -PRO» 9.000 BTU, για το Κ.Λ. Χανίων /
Α' Λιμενικό Τμήμα.
Με την 2824.76/17056/2019/06 Μαρτίου 2019 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3
του ν. 4182/2013, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε
και ισχύει καθώς επίσης και τις διατάξεις των αρθ. 496 512 του Αστικού Κώδικα, γίνονται αποδεκτές οι με αριθ.
Πρωτ. Εισερχ. Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων: 6960/
16-11-2018 και με αριθ. Πρωτ. Εισερχ. Κ.Λ. Χανίων/Α'
Λιμενικού Τμήματος: 1168/16-11-2018 επιστολές πρόθεσης δωρεάς της εταιρείας «Π. ΛΥΤΙΝΑΚΗΣ - Δ. ΚΑΡΑΖΕΠΟΥΝΗΣ O.E.», ενός (01) μεταχειρισμένου επίπλου γραφείου σχήματος «Γ», για το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων
καθώς και ενός (01) μεταχειρισμένου κλιματιστικού ψύξης - θέρμανσης μάρκας «FIDJI» 9.000 BTU και δύο (02)
καινούργιων κλιματιστικών ψύξης - θέρμανσης μάρκας
«CARRIER INVERTER» 12.000 BTU και «IDEA - PRO» 9.000
BTU, για το Κ.Λ. Χανίων / Α' Λιμενικό Τμήμα, συνολικής
εκτιμώμενης αξίας χιλίων εκατό ευρώ (1.100 €).
Ο Υπουργός
ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ
Ι

(6)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την «ΑΣΤΙΚΗ
ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ ΑΙΓΕΑΣ» για την κάλυψη του κόστους επισκευής του ΠΛΣ 609 του
Λιμεναρχείου Τήνου.
Με την 2824.76/17052/2019/06 Μαρτίου 2019 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3
του ν. 4182/2013, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε
και ισχύει καθώς επίσης και τις διατάξεις των αρθ. 496
- 512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η με αριθ.
πρωτ. Εισερχ. ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ: 1419/15-02-2019 επιστολή
πρόθεσης δωρεάς από την «ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙ-
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ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ
ΑΙΓΕΑΣ» ανάληψης του κόστους επισκευής του ΠΛΣ 609
του Λιμεναρχείου Τήνου, συνολικής αξίας έντεκα χιλιάδων ευρώ (11.000 €), συν ΦΠΑ. Οι εργασίες επισκευής
θα πραγματοποιηθούν από τεχνικούς εξωτερικού συνεργείου της ΔΕΜ.
Ο Υπουργός
ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ
Ι

Αριθμ. 2122.7-3/17053/2019
(7)
Διάθεση ενός κατασχεμένου οχήματος στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνικής Ακτοφυλακής για κάλυψη αναγκών του.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 1 του άρθ. 6 του ν. 3938/2011 «Σύσταση
Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις»
(Α'61), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4509/2017 (Α' 201),
β) της παρ. 2 του άρθ. 6 του ν. 3938/2011 (Α' 61),
όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του αρθ. 13 του
ν. 4138/2013 «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και
άλλες διατάξεις» (Α' 72),
γ) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α' 26),
δ) του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «...Ανασύσταση του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του
σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία...» (Α' 114).
2. Την από 21-02-2019 πρόταση του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.
3. Την από 29-09-2017 έκθεση κατάσχεσης, στο πλαίσιο της διενεργούμενης προανάκρισης για παράβαση
των διατάξεων του ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (Α' 80).
4. Το υπ' αριθ. πρ. 554/08-02-2019 έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κω.
5. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
6. Την ανάγκη κάλυψης υπηρεσιακών αναγκών του
ΛΣ - ΕΛΑΚΤ με σκοπό την αποτελεσματική άσκηση της
αποστολής του, αποφασίζουμε:
1. Τη διάθεση στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή του χερσαίου μέσου που περιγράφεται στο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας.
2. Την ένταξη του χερσαίου μέσου στη δύναμη των
επιχειρησιακών μέσων του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και τη στελέχωση και λειτουργία του
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΟΣ ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΜΕΣΟΥ
Κατασκευαστής - μοντέλο

IVECO DAILY

Κυβισμός

1.900 cc

Αριθμός πλαισίου

ZCFC3591005517844

Αριθμός αναγνώρισης
κινητήρα

Ανεξακρίβωτος

Χρώμα

Πράσινο

Έτος κατασκευής

2004

Καύσιμο

Πετρέλαιο

Κατάσταση μέσου

Καλή

Τόπος φύλαξης

Λ/Χ Λέρου

Λοιπός εξοπλισμός

0 φερόμενος επί του
οχήματος εξοπλισμός,
κατά το χρόνο της κατάσχεσής του

Θέσεις επιβατών

Δύο συν Μία (02+01)

Διανυθέντα χλμ.

Αδιευκρίνιστα

Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 6 Μαρτίου 2019
Ο Υπουργός
ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ
Ι

Αριθμ. 4418
(8)
Έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης σε ξενοδοχεία, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις
καθώς και σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια - διαμερίσματα (ΕΕΔΔ) σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα.
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δ. του π.δ. 127/2017 (Α' 157) «Οργανισμός Υπουργείου
Τουρισμού»,
ε. του π.δ. 123/2016 (Α' 208) «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», όπως ισχύει,
στ. του π.δ. 125/2016 (Α' 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
ζ. την υπ' αριθμ. 216/08-01-2015 απόφαση Υπουργού
Τουρισμού «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων»,
όπως ισχύει,
η. την υπ' αριθμ. 14129/02-07-2015 (Β' 1476) απόφαση Υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός τεχνικών και
λειτουργικών προδιαγραφών των Οργανωμένων Τουριστικών Κατασκηνώσεων, όπως ισχύει,
θ. την υπ' αριθμ. 12868/24-07-2018 απόφαση Υπουργού Τουρισμού (Β' 3119) «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων - Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) και κατάταξη
σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών».
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την 4247/4-3-2019 εισήγηση της
Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και
Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται για την κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων της υποπαρ. αα και ββ της παρ. α του άρθρου 1 του ν. 4276/2014
(Α' 155), ήτοι ξενοδοχείων και οργανωμένων τουριστικών
κατασκηνώσεων (camping), σε κατηγορίες αστέρων και
των ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων - διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) της υποπαρ. γγ της παρ. β του άρθρου 1
του ν. 4276/2014 (Α' 155) σε κατηγορίες κλειδιών.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 4276/2014 και δη αυτές της παρ. 7 του άρθρου
6 του ν. 4276/2014 (Α' 155), όπως τροποποιήθηκε με την
παρ. 7 του άρθρου 32 του ν. 4582/2018 (Α' 208),
β. 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),
γ. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98),

Άρθρο 2
Φορείς έκδοσης πιστοποιητικού κατάταξης
ξενοδοχείων και οργανωμένων τουριστικών
κατασκηνώσεων (camping) καθώς και ΕΕΔΔ
1. Αρμόδιος φορέας για την έκδοση των πιστοποιητικών κατάταξης ξενοδοχείων και οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων (camping) σε κατηγορίες αστέρων
είναι το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ).
2. Τα πιστοποιητικά κατάταξης ξενοδοχείων και οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων (camping) σε κατηγορίες αστέρων εκδίδονται από το ΞΕΕ βάσει τεχνικής
έκθεσης που συντάσσεται από φορείς διαπιστευμένους
από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) του Εθνι-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

11192

Τεύχος Β’ 972/21.03.2019

κού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) για τη
διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων.
3. Το ΞΕΕ υποχρεούται να διατηρεί αναρτημένο στην
επίσημη ιστοσελίδα του και να γνωστοποιεί με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο σε κάθε ενδιαφερόμενο επικαιροποιημένο κατάλογο όλων των διαπιστευμένων
κατά την προηγούμενη παράγραφο φορέων.
4. Αρμόδιος φορέας για την έκδοση των πιστοποιητικών κατάταξης των ΕΕΔΔ σε κατηγορίες κλειδιών είναι η
οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (ΠΥΤ).
5. Τα πιστοποιητικά κατάταξης ΕΕΔΔ σε κατηγορίες
κλειδιών εκδίδονται από τις ΠΥΤ βάσει τεχνικής έκθεσης
που συντάσσεται είτε από φορείς διαπιστευμένους από
το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) για τη διενέργεια
ελέγχων και επιθεωρήσεων είτε από ιδιώτες μηχανικούς
σύμφωνα με τα επαγγελματικά τους δικαιώματα.
6. Το Υπουργείο Τουρισμού υποχρεούται να διατηρεί
αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του και να γνωστοποιεί με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο σε κάθε
ενδιαφερόμενο επικαιροποιημένο κατάλογο όλων των
διαπιστευμένων κατά την προηγούμενη παράγραφο
φορέων καθώς και των ιδιωτών μηχανικών.

την επιχείρηση ξενοδοχείου ή οργανωμένης τουριστικής
κατασκήνωσης συντάσσει, έναντι αμοιβής που συμφωνείται με την επιχείρηση ξενοδοχείου ή οργανωμένης
τουριστικής κατασκήνωσης τεχνική έκθεση στην οποία
καταγράφονται οι υποχρεωτικές προδιαγραφές και τα
βαθμολογούμενα κριτήρια που πληρούνται από την επιχείρηση και ο αριθμός των μορίων που συγκεντρώνει
η επιχείρηση από την εφαρμογή τους, και βεβαιώνεται
η συνδρομή των προϋποθέσεων για την κατάταξη της
επιχείρησης του ξενοδοχείου ή της οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης σε συγκεκριμένη κατηγορία
αστέρων.
3. Εντός είκοσι (20) ημερών από την έκδοση της τεχνικής έκθεσης της προηγούμενης παραγράφου, η οποία
κατατίθεται στο ΞΕΕ με ευθύνη της επιχείρησης του ξενοδοχείου ή της οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης
η αρμόδια υπηρεσία του ΞΕΕ εκδίδει το πιστοποιητικό
κατάταξης του καταλύματος σύμφωνα με το υπόδειγμα
του Παραρτήματος της απόφασης αυτής. Το πιστοποιητικό τηρείται στο αρχείο της επιχείρησης, διαφορετικά
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 8 της 8592/2017
κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και της Υπουργού Τουρισμού (Β' 1750).

Άρθρο 3
Διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού κατάταξης
ξενοδοχείων και οργανωμένων τουριστικών
κατασκηνώσεων
1. Εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή αίτησης
γνωστοποίησης, η επιχείρηση του ξενοδοχείου ή της
οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης υποβάλλει
αίτηση προς το ΞΕΕ για την έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης σε κατηγορία αστέρων και καταβάλλει παράβολο
σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Άρθρο 4
Διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού κατάταξης
επιχειρήσεων ΕΕΔΔ
1. Εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή αίτησης
γνωστοποίησης, η επιχείρηση ΕΕΔΔ υποβάλλει αίτηση
προς την οικεία ΠΥΤ για την έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης σε κατηγορία κλειδιών και καταβάλλει παράβολο ύψους 2 ευρώ ανά δωμάτιο. Σε κάθε περίπτωση το
ποσό του παραβόλου που κατατίθεται στην ΠΥΤ για την
έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης σε κατηγορία κλειδιών δεν μπορεί να είναι κατώτερο των σαράντα (40)
ευρώ ανά κατάλυμα.
Η πληρωμή του παραβόλου διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής e - paravolo.
2. Εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της
αίτησης, ο διαπιστευμένος φορέας ή ιδιώτης μηχανικός
που επιλέγεται από την επιχείρηση ΕΕΔΔ συντάσσει, έναντι αμοιβής που συμφωνείται με την επιχείρηση ΕΕΔΔ
τεχνική έκθεση στην οποία καταγράφονται οι υποχρεωτικές προδιαγραφές και τα βαθμολογούμενα κριτήρια που πληρούνται από την επιχείρηση και ο αριθμός
των μορίων που συγκεντρώνει η επιχείρηση από την
εφαρμογή τους, και βεβαιώνεται η συνδρομή των προϋποθέσεων για την κατάταξη της επιχείρησης ΕΕΔΔ σε
συγκεκριμένη κατηγορία κλειδιών.
3. Εντός είκοσι (20) ημερών από την έκδοση της τεχνικής έκθεσης της προηγούμενης παραγράφου, η οποία
κατατίθεται στην οικεία ΠΥΤ με ευθύνη της επιχείρησης
η οικεία ΠΥΤ εκδίδει το πιστοποιητικό κατάταξης του
καταλύματος σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος της απόφασης αυτής. Το πιστοποιητικό τηρείται
στο αρχείο της επιχείρησης, διαφορετικά επιβάλλονται οι
κυρώσεις του άρθρου 8 της 8592/2017 κοινής απόφασης
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
και της Υπουργού Τουρισμού (Β' 1750).

ΚΑΤΑΛΥΜΑ

ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ ή
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ή ΣΟΥΙΤΑ

Ξενοδοχείο Κατηγορίας 5 * 5 ευρώ/δωμάτιο
Ξενοδοχείο Κατηγορίας 4 * 4 ευρώ/δωμάτιο
Ξενοδοχείο Κατηγορίας 3 * 3 ευρώ/δωμάτιο
Ξενοδοχείο Κατηγορίας 2 * 2 ευρώ/δωμάτιο
Ξενοδοχείο Κατηγορίας 1 * 2 ευρώ/δωμάτιο
Οργανωμένη Τουριστική
Κατασκήνωση 5* και 4*

2,5 ευρώ ανά θέση
και 3 ευρώ ανά οικίσκο

Οργανωμένη Τουριστική
Κατασκήνωση 3*, 2* και 1*

1,5 ευρώ ανά θέση
και 3 ευρώ ανά οικίσκο

Σε κάθε περίπτωση το ποσό του παραβόλου που κατατίθεται στο ΞΕΕ για την έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης σε κατηγορία αστέρων δεν μπορεί να είναι κατώτερο
των σαράντα (40) ευρώ ανά κατάλυμα.
Η υποβολή της αίτησης και η πληρωμή του παραβόλου
δύνανται να διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά μέσω της
διαδικτυακής εφαρμογής του ΞΕΕ.
2. Εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της
αίτησης, ο διαπιστευμένος φορέας που επιλέγεται από
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Άρθρο 5
Διάρκεια ισχύος και ανανέωση
πιστοποιητικού κατάταξης ξενοδοχείων,
οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων
και ΕΕΔΔ - Ανακατάταξη
1. Το πιστοποιητικό κατάταξης ξενοδοχείων, οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων και ΕΕΔΔ σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα ισχύει για πέντε
(5) έτη από την ημερομηνία έκδοσης του. Κατά τη λήξη
της πενταετίας η επιχείρηση οφείλει να έχει μεριμνήσει
για την απόκτηση πιστοποιητικού ανανέωσης της κατάταξης του καταλύματος.
2. Για την ανανέωση της κατάταξης των ξενοδοχείων,
οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων και ΕΕΔΔ
καθώς και για την ανακατάταξη αυτών για οποιονδήποτε λόγο, υποβάλλεται αίτηση και καταβάλλεται το
παράβολο της παραγράφου 1 των άρθρων 3 και 4 και
ακολουθείται η διαδικασία των παραγράφων 2 και 3 των
ίδιων άρθρων.
Άρθρο 6
Μητρώο διακριτικών τίτλων ξενοδοχείων
και οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων
1. Το ΞΕΕ εγκρίνει τους διακριτικούς τίτλους των ξενοδοχείων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα
νομοθεσία. Εφ' όσον οι επιχειρήσεις των οργανωμένων
τουριστικών κατασκηνώσεων επιθυμούν να φέρουν
διακριτικό τίτλο, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο ΞΕΕ
το οποίο εκδίδει απόφαση έγκρισης διακριτικού τίτλου
οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης.
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2. Οι κατά την παράγραφο 1 εγκεκριμένοι διακριτικοί
τίτλοι των ξενοδοχείων και των οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων της χώρας καταχωρούνται στο Μητρώο Διακριτικών Τίτλων Ξενοδοχειακών Καταλυμάτων
που τηρεί το ΞΕΕ. Επιχειρήσεις οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων που κατά την έναρξη ισχύος της
παρούσας φέρουν διακριτικούς τίτλους εγκεκριμένους
από το κατά περίπτωση αρμόδιο επιμελητήριο υποχρεούνται να δηλώσουν τον κατά τα ανωτέρω, διακριτικό
τους τίτλο στην αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού κατάταξης, ώστε να καταχωρείται στο Μητρώο Διακριτικών
Τίτλων Ξενοδοχειακών Καταλυμάτων του ΞΕΕ.
Άρθρο 7
Καταργούμενες διατάξεις
Με την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής καταργούνται:
α) η 219/2015 (Β΄ 14) απόφαση Υπουργού Τουρισμού
«Έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης των ξενοδοχείων
και των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων-διαμερισμάτων σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα», όπως ισχύει,
β) κάθε άλλη διάταξη αντίθετου προς τις διατάξεις της
παρούσας περιεχομένου.
Άρθρο 8
Παράρτημα
Παρατίθενται το Υπόδειγμα Πιστοποιητικού Κατάταξης Κύριου Ξενοδοχειακού Καταλύματος και το Υπόδειγμα Πιστοποιητικού Κατάταξης Μη Κύριου Ξενοδοχειακού Καταλύματος (ΕΕΔΔ):
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Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Μαρτίου 2019
Η Υπουργός
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης 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)

r 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.
r 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.

r 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.

r 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.

*02009722103190012*

