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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 81550/05.08.2019 
υπουργικής απόφασης «Κατανομή στους αρμόδι-
ους φορείς των ποσών των ενισχύσεων των επεν-
δυτικών σχεδίων που υπάγονται στο καθεστώς 
’’Γενική Επιχειρηματικότητα’’ του αναπτυξιακού 
ν. 4399/2016, του έτους 2017».

2 Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ’ αρ. Γ2γ/
ΓΠ/89267/2017 υπουργικής απόφασης (Β΄ 4748) 
περί χορήγησης άδειας λειτουργίας Τράπεζας 
Ιστών και Κυττάρων στην εταιρεία με την επωνυ-
μία «NEURO - M.I.S.S. CONCEPTS Α.Ε».

3 Απονομή της ηθικής αμοιβής του ’’Επαίνου’’ στους 
Δημοτικούς Αστυνομικούς Θεοδωρίδη Παναγιώ-
τη, Κόντο Βασίλειο και Διαμαντίδη Χαράλαμπο 
του Δήμου Θεσσαλονίκης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 65717 (1)
   Τροποποίηση της υπ' αρ. 81550/05.08.2019 

υπουργικής απόφασης «Κατανομή στους αρμό-

διους φορείς των ποσών των ενισχύσεων των 

επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο καθε-

στώς ’’Γενική Επιχειρηματικότητα’’ του αναπτυξι-

ακού ν. 4399/2016, του έτους 2017».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για 

τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύ-
σεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της 
χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες 
διατάξεις» (Α' 117), όπως ισχύουν, και ειδικότερα την 
παρ. 2 του άρθρου 28 αυτού.

2. Τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό 651/2014 της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονο-
μικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδη-

γίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατά-
ξεις», (Α' 143), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του 
ν. 4337/2015 (Α' 129).

4. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των Κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α' 133).

5. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυ-
βερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005, (Α' 98).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α' 192), 
όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευ-
ση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθο-
ρισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

9. Την υπό στοιχεία C(2018)4206/6-7-2018 απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το 
σχέδιο αξιολόγησης του καθεστώτος της Γενικής Επιχει-
ρηματικότητας του ν. 4399/2016.

10. Την υπ' αρ. 129345/24-11-2017 κοινή υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός του ποσού κατά είδος ενισχύσε-
ων για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθε-
στώτα ενισχύσεων, του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, 
«Γενική Επιχειρηματικότητα», «Νέες ανεξάρτητες MME», 
«Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» και «Επενδύ-
σεις μείζονος μεγέθους», του έτους 2017» (Β' 4124), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

11. Την υπ' αρ. 81550/05.08.2019 (Β' 3230) υπουργι-
κή απόφαση «Κατανομή στους αρμόδιους φορείς των 
ποσών των ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων που 
υπάγονται στο καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» 
του αναπτυξιακού ν. 4399/2016, του έτους 2017» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση του 
κρατικού προϋπολογισμού πέραν αυτής που αναφέ-
ρεται στην υπ' αρ. 129345/24-11-2017 (Β' 4124) κοινή 
υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 
αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 1
Τροποποιούμε την υπ' αρ. 81550/05.08.2019 υπουρ-

γική απόφαση με αντικατάσταση των άρθρων 1 και 2 
αυτής, ως εξής:

«Άρθρο 1 
Ποσό φορολογικής απαλλαγής

Το συνολικό ποσό της φορολογικής απαλλαγής του  κα-
θεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» του ν. 4399/2016 
που προκηρύσσεται το έτος 2017, κατανέμεται στους 
αρμόδιους Φορείς εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 
13 του ν. 4399/2016, ως εξής:

Φορέας Υποδοχής Ποσό σε €
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΥΠΕΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ) 45.588.000

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3.948.000
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 3.478.000

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 11.397.000

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 533.000

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 12.664.000
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2.263.000
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 897.000
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1.304.000
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 3.836.000
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 14.160.000
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2.107.000
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 33.000
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 8.844.000
ΔΙΑΠ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ 1.000.000
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΓΔΙΕ) 138.948.000

ΣΥΝΟΛΟ 251.000.000,00

Άρθρο 2
Ποσό επιχορήγησης, επιδότησης χρηματοδοτικής
μίσθωσης και επιδότησης του κόστους 
της δημιουργούμενης απασχόλησης

Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, της επιδότησης 
χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κό-
στους της δημιουργούμενης απασχόλησης του καθε-
στώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» του ν. 4399/2016 
που προκηρύσσεται το έτος 2017, κατανέμεται στους 
αρμόδιους Φορείς εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 
13 του ν. 4399/2016, ως εξής:

Φορέας Υποδοχής Ποσό σε €
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΥΠΕΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ) 23.715.000

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.172.000
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2.236.000

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 13.581.000

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2.526.000

ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 5.289.000
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 4.276.000
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 5.626.000
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3.506.000
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 821.000
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 6.381.000
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 3.867.000
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 3.064.000
ΔΙΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 3.837.000
ΔΙΑΠ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ 1.227.000
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΓΔΙΕ) 88.876.000

ΣΥΝΟΛΟ 170.000.000,00

Άρθρο 2
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημερομη-

νία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 25 Ιουνίου 2020

Ο Υπουργός

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Ι

Αριθμ. Γ2γ/ 31617 (2)
    Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ' αρ. Γ2γ/

ΓΠ/89267/2017 υπουργικής απόφασης (Β΄ 4748) 

περί χορήγησης άδειας λειτουργίας Τράπεζας 

Ιστών και Κυττάρων στην εταιρεία με την επω-

νυμία «NEURO - M.I.S.S. CONCEPTS Α.Ε».

  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επι-

τελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρι-
κής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 52, 53 και 64 του 
ν. 3984/2011 (Α΄ 150), όπως ισχύουν.

3. Το π.δ. 26/2008 (Α΄ 51) «Εναρμόνιση της Ελληνικής 
Νομοθεσίας προς την οδηγία 2004/23/ΕΚ του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31.3.2004 για 
τη θέσπιση προτύπων, ποιότητας και ασφάλειας για τη 
δωρεά, την προμήθεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη 
συντήρηση, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρώπι-
νων ιστών και κυττάρων (EEL102/7.4.2004) και τις συνα-
φείς προς αυτήν οδηγίες 2006/17/ΕΚ (EEL 38/9.2.2006) 
και 2006/86/ΕΚ (EEL 294/25.10.2006)» καθώς και των 
παραρτημάτων του ως άνω διατάγματος (πλην των δι-
ατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 καθώς και όσων 

».
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διατάξεων αφορούν σε Οργανισμούς που είναι υπεύθυ-
νοι για την ανθρώπινη εφαρμογή ιστών και κυττάρων), 
όπως αυτό ισχύει μετά την έκδοση του υπ' αρ. 129/2016 
π.δ. (Α΄ 229).

4. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α΄ 148), όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), 
όπως ισχύει σήμερα.

6. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 6/2001 (Α΄ 3) «Κανονισμός Λει-
τουργίας του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων».

8. Το με ημερ. 11/2/2020 έγγραφο από την εν θέματι 
εταιρεία με συνημμένο φάκελο δικαιολογητικών για την 
τεκμηρίωση της προσθήκης και νέου προμηθευτή στην 
εν ισχύ άδεια της.

9. Το υπ' αρ. 2489/19.5.2020 έγγραφο του ΕΟΜ, με 
το οποίο διαβιβάστηκε απόσπασμα πρακτικού της 
από 30.4.2020 Συνεδρίασης του Δ/Σ του Φορέα (θέμα 
11ο), με τη θετική του γνωμοδότηση για την προσθήκη 
και νέου προμηθευτή στην εν ισχύ άδεια της εταιρείας 
«NEURO - M.I.S.S. CONCEPTS A.E».

10. Την υπ' αρ. Β1α/οικ.37029/15.6.20 εισήγηση του 
Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας από την οποία προ-
κύπτει η μη πρόκληση δαπάνης σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

11. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της εν λόγω από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπ' αρ. Γ2γ/
ΓΠ/89267/2017 «Χορήγηση άδειας λειτουργίας Τράπε-
ζας Ιστών και Κυττάρων στην εταιρεία με την επωνυμία 
NEURO - M.I.S.S. CONCEPTS A.E» υπουργική απόφαση 
(Β΄ 4748), μόνο σε ό,τι αφορά τις προμηθεύτριες Τράπε-
ζες Μοσχευμάτων αυτής, με την προσθήκη και της νέας 
Ευρωπαϊκής Προμηθεύτριας Τράπεζας (ιστών) οφθαλ-
μών, «OCNI TKANOVA ΒΑΝΚΑ PRAHA VINOHRADY, z.u. 
(Eye Bank Prague), βάσει της μεταξύ τους συναφθείσας 
σύμβασης.

Η προμήθεια των μοσχευμάτων από την εν λόγω 
Τράπεζα, ισχύει έως την ημερομηνία λήξης της τροπο-
ποιούμενης και συμπληρούμενης απόφασης, ήτοι μέχρι 
29/12/2020 και εφόσον η προμηθεύτρια Τράπεζα συνε-
χίζει να είναι αδειοδοτημένη από την αρμόδια αρχή της 
χώρας που εδρεύει.

Κατά τα λοιπά η τροποποιούμενη και συμπληρούμενη 
απόφαση παραμένει ως έχει,

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Ιουνίου 2020

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ

Αριθμ. 26139 (3)
    Απονομή της ηθικής αμοιβής του ’’Επαίνου’’ 

στους Δημοτικούς Αστυνομικούς Θεοδωρίδη 

Παναγιώτη, Κόντο Βασίλειο και Διαμαντίδη Χα-

ράλαμπο του Δήμου Θεσσαλονίκης.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3852/2010 «Νέα 

αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), με 
τις οποίες συνίσταται ως ενιαία αποκεντρωμένη μονάδα 
διοίκησης του κράτους η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μα-
κεδονίας - Θράκης.

2. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2010 (Α΄ 235) «Οργανισμός 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 68 και 69 του ν. 3584/2007 
«Έπαινος - Μετάλλιο και τρόπος απονομής ηθικών αμοιβών -
Δημοσιοποίηση απονομής» - «Κύρωση του κώδικα κατά-
στασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (Α΄ 143).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28 Α του ν. 4325/
2015 (Α΄ 47) « Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπο-
λέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», όπως συ-
μπληρώθηκαν με το άρθρο 24 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21) 
«Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και 
άλλες διατάξεις».

5. Την υπ' αρ. 14138/15-05-2017 (ΥΟΔΔ 250) απόφαση 
Υπουργού Εσωτερικών, περί διορισμού Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

6. Το υπ' αρ. 156384/04-06-2020 έγγραφο του Δήμου 
Θεσσαλονίκης περί απονομής της ηθικής αμοιβής του 
επαίνου στους Δημοτικούς Αστυνομικούς Θεοδωρίδη 
Παναγιώτη του Γεωργίου, Κόντο Βασίλειο του Παναγιώτη 
και Διαμαντίδη Χαράλαμπο του Γεωργίου του Δήμου 
Θεσσαλονίκης.

7. Την από 28-05-2020 (αριθμ. πρακτικού 3ο/28.5.2020) 
σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου των 
υπαλλήλων Δήμου Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:

Απονέμουμε την ηθική αμοιβή του «Επαίνου» στους 
Δημοτικούς Αστυνομικούς Θεοδωρίδη Παναγιώτη του 
Γεωργίου, κλάδου ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό 
Β΄, Κόντο Βασίλειο του Παναγιώτη, κλάδου TE Δημοτικής 
Αστυνομίας με βαθμό Α΄ και Διαμαντίδη Χαράλαμπο του 
Γεωργίου, κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό Α΄, 
βάσει των οριζομένων στις διατάξεις του άρθρου 68 του 
ν. 3584/2007, καθώς, στις 21-04-2020, δρώντας με υψηλό 
αίσθημα ευθύνης και λειτουργώντας εκτός των ορίων που 
επιβάλλονται από τα καθήκοντά τους, ανταποκρίθηκαν στο 
κάλεσμα της υπηρεσίας και προέβησαν σε πράξη εξαιρετι-
κή και συγκεκριμένα συνέβαλαν με τρόπο ουσιαστικό στον 
εντοπισμό ενός 10χρονου κοριτσιού που είχε εξαφανιστεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 11 Ιουνίου 2020 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ   
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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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