E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Signature Not
Verified
Digitally signed by
KONSTANTINOS
MOSCHONAS
Date: 2020.04.14 20:15:36
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

14305

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
14 Απριλίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Παράταση ισχύος Εγκριτικών Αποφάσεων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Επιδόματος
Στέγασης.

2

Πιστοποίηση ολοκλήρωσης του επενδυτικού
σχεδίου με τον τίτλο «ECHOES OF THE PAST», του
Φορέα Επενδυτικού Σχεδίου με την επωνυμία
«FOSS ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Ε.», το οποίο υπήχθη
στο καθεστώς ενίσχυσης του Δ’ Κεφαλαίου του
ν. 4487/2017 (Α’ 116).

3

Πιστοποίηση ολοκλήρωσης του επενδυτικού
σχεδίου με τον τίτλο «MONDAY», του Φορέα
Επενδυτικού Σχεδίου με την επωνυμία «ΜΠΛΟΝΤ
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.», το οποίο
υπήχθη στο καθεστώς ενίσχυσης του Δ’ Κεφαλαίου του ν. 4487/2017 (Α’ 116).

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
4

Διόρθωση σφαλμάτων στην Γ5β/Γ.Π. οικ.
14015/26-2-2020 κοινή υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 822 Β’).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ13οικ.14717/303
(1)
Παράταση ισχύος Εγκριτικών Αποφάσεων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Επιδόματος Στέγασης.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 7 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής
του» (ΦΕΚ 55 Α’), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 4682/2020 «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π.
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της

Αρ. Φύλλου 1379

διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π.
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και
της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55) και
γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64) και άλλες διατάξεις» (Α’ 76),
καθώς και το άρθρο 4 του νόμου αυτού.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 15 του ν. 4472/2017
«Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση
διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 74).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94), όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 22 του ν. 4445/2016 (Α’ 236), το άρθρο 22 του
ν. 4549/2018 (Α’ 105) και το άρθρο 29 του ν. 4659/2020
(Α’ 21).
4. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α’ 168), 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. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
7. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
8. Τη με αριθμ. 33168/Δ1.11369/25-7-2019 απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην
Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα - Μαρία Μιχαηλίδου» (Β’ 3053).
9. Τη με αριθμ. Δ4/Α/Φ1/57537/5062/19-12-2019 απόφαση «Κατανομή πιστώσεων τακτικού προϋπολογισμού
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων οικονομικού έτους 2020» (ΑΔΑ: 6ΡΗΙ46ΜΤΛΚ-46Β).
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10. Τη με αριθμ. 2/90420/ΔΠΓΚ/19-12-2019 απόφαση
«Διάθεση των πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020» (ΑΔΑ: ΨΡΠΙΗ-ΦΣΟ).
11. Τη με αρ. πρωτ. Δ13/οικ.10747/256/6-3-2019 κοινή
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 792 Β’) «Καθορισμός όρων και
προϋποθέσεων για την εφαρμογή του προγράμματος
Επιδόματος Στέγασης».
12. Τη με αρ. πρωτ. Δ13/οικ33475/1935/15-6-2018
κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2281 Β’) «Καθορισμός
των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
13. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη πέραν από αυτήν που προβλέπεται στις
ανωτέρω υπ’ αριθμ. 11 και 12 κοινές υπουργικές αποφάσεις.
14. Την ανάγκη περιορισμού μετάβασης των πολιτών
στις δημόσιες υπηρεσίες στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας από τη διάδοση του κορωνοϊού, αποφασίζεται:
Άρθρο μόνο
1. Παρατείνεται για ένα (1) μήνα η ισχύς:
α) Των εγκριτικών αποφάσεων του προγράμματος
«Επίδομα Στέγασης» του άρθρου 3 του ν. 4472/2017
(Α’ 74), η ισχύς των οποίων έληξε τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους και παρατάθηκε για ένα (1) μήνα κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 7 της από 11.3.2020
πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55 Α’), όπως το
άρθρο αυτό κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020
(Α’ 76) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του νόμου
αυτού, εφόσον δεν υποβληθεί νέα αίτηση ηλεκτρονικά απευθείας από τους ίδιους τους αιτούντες εντός του
Απριλίου του τρέχοντος έτους μέσω του διαδικτυακού
ιστότοπου του προγράμματος.
β) Των εγκριτικών αποφάσεων του προγράμματος
«Επίδομα Στέγασης» του άρθρου 3 του ν. 4472/2017
(Α’ 74), η ισχύς των οποίων λήγει τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, εφόσον δεν υποβληθεί νέα αίτηση ηλεκτρονικά απευθείας από τους ίδιους τους αιτούντες εντός του
Απριλίου του τρέχοντος έτους μέσω του διαδικτυακού
ιστότοπου του προγράμματος.
γ) Των εγκριτικών αποφάσεων του προγράμματος
«Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» του άρθρου 235 του
ν. 4389/2016 (Α’ 94), η ισχύς των οποίων έληξε τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους και παρατάθηκε για ένα
(1) μήνα κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου
7 της από 11-3-2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55 Α’), όπως το άρθρο αυτό κυρώθηκε με το
άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και τροποποιήθηκε με
το άρθρο 4 του νόμου αυτού, εφόσον δεν υποβληθεί
νέα αίτηση ηλεκτρονικά απευθείας από τους ίδιους τους
αιτούντες εντός του Απριλίου του τρέχοντος έτους μέσω
του διαδικτυακού ιστότοπου του προγράμματος.
δ) Των εγκριτικών αποφάσεων του προγράμματος
«Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» του άρθρου 235 του
ν. 4389/2016 (Α’ 94), η ισχύς των οποίων έληξε τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, εφόσον δεν υποβληθεί νέα αίτηση ηλεκτρονικά απευθείας από τους ίδιους τους αιτούντες εντός του Απριλίου του τρέχοντος έτους μέσω του
διαδικτυακού ιστότοπου του προγράμματος.

Τεύχος B’ 1379/14.04.2020

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, 8 Απριλίου 2020
Η Υφυπουργός
ΔΟΜΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
Ι

Αριθμ. 8759 ΕΞ 2020
(2)
Πιστοποίηση ολοκλήρωσης του επενδυτικού
σχεδίου με τον τίτλο «ECHOES OF THE PAST»,
του Φορέα Επενδυτικού Σχεδίου με την επωνυμία «FOSS ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Ε.», το οποίο υπήχθη
στο καθεστώς ενίσχυσης του Δ’ Κεφαλαίου του
ν. 4487/2017 (Α’ 116).
Με την 8274 ΕΞ 2020/02.04.2020 απόφαση
του Υπουργού Επικρατείας (παρ. 3 άρθρο 32 του
ν. 4487/2017, παρ. 26 άρθρο 51 του ν. 4635/2019 και
ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/559/26.2.2020 απόφαση Β’ 660), πιστοποιήθηκε η ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου με τον
τίτλο «ECHOES OF THE PAST», του Φορέα Επενδυτικού
Σχεδίου με την επωνυμία «FOSS ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Ε.», το οποίο
υπήχθη στο καθεστώς ενίσχυσης του Δ’ Κεφαλαίου του
ν. 4487/2017 (Α’ 116) με την υπ’ αρ. 9565/06-07-2018
απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΦΕΚ περίληψης απόφασης
3079/Β’/27-07-2018, ΑΔΑ ΨΨΞΤ465ΧΘ0-Ζ8Ψ) και καθορίστηκε το ποσό της επιχορήγησης του εν λόγω Φορέα
του Επενδυτικού Σχεδίου για το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο στο ύψος των πεντακοσίων δύο χιλιάδων
τριακοσίων σαράντα επτά ευρώ και εβδομήντα δύο
λεπτών (502.347,72€) σύμφωνα με το αρ. 166/6.3.2020
πρακτικό της Επιτροπής Ελέγχου Νομιμότητας και Αξιολόγησης της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4487/2017
(Α’ 116).
Ο πιστοποιημένος υλοποιημένος προϋπολογισμός
του ανωτέρω επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται στο
ποσό των δύο εκατομμυρίων εβδομήντα δύο χιλιάδων
εκατόν δεκατεσσάρων ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών
(2.072.114,65€).
Οι επιλέξιμες δαπάνες αυτού ανέρχονται στο ποσό των
δύο εκατομμυρίων εννέα χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα
ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών (2.009.390,89€) και η
τελική δημόσια δαπάνη - τελικό ποσό επιχορήγησης (συνολικό ποσό επιλέξιμων δαπανών x 25%) στο ποσό των
πεντακοσίων δύο χιλιάδων τριακοσίων σαράντα επτά
ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (502.347,72€).
Ημερομηνία λήξης του επενδυτικού σχεδίου: Σεπτέμβριος 2019.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4487/2017
(Α’ 116) και της υπ’ αριθμ. 923/2018 κοινής υπουργικής
απόφασης (Β’ 1138), όπως ισχύουν.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 6.3.2020.
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Τεύχος B’ 1379/14.04.2020

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και Απλούστευσης Διαδικασιών
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. 8758 ΕΞ 2020
(3)
Πιστοποίηση ολοκλήρωσης του επενδυτικού
σχεδίου με τον τίτλο «MONDAY», του Φορέα
Επενδυτικού Σχεδίου με την επωνυμία «ΜΠΛΟΝΤ
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.», το οποίο
υπήχθη στο καθεστώς ενίσχυσης του Δ’ Κεφαλαίου του ν. 4487/2017 (Α’ 116).
Με την 8279 ΕΞ 2020/02.04.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας (παρ. 3 άρθρο 29 του ν. 4487/2017, παρ. 26
άρθρο 51 του ν. 4635/2019 και ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/559/26.2.2020
απόφαση Β’ 660), πιστοποιήθηκε η ολοκλήρωση του
επενδυτικού σχεδίου με τον τίτλο «MONDAY» του Φορέα
Επενδυτικού Σχεδίου με την επωνυμία «ΜΠΛΟΝΤ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.», το οποίο υπήχθη στο
καθεστώς ενίσχυσης του Δ’ Κεφαλαίου του ν. 4487/2017
(Α’ 116) με την υπ’ αρ. 11866/20.08.2018 απόφαση του
Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΦΕΚ περίληψης απόφασης 3653/Β’/27-08-2018,
ΑΔΑ ΩΡΟΖ465ΧΘ0-ΔΜΧ και καθορίστηκε το ποσό της
επιχορήγησης του εν λόγω Φορέα του Επενδυτικού Σχεδίου για το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο στο ύψος των
τριακοσίων χιλιάδων εκατόν δέκα ευρώ και οκτώ λεπτών
(300.110,08€), σύμφωνα με το αρ. 169/06.03.2020 πρακτικό της Επιτροπής Ελέγχου Νομιμότητας και Αξιολόγησης
της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4487/2017 (Α’ 116).
Ο πιστοποιημένος υλοποιημένος προϋπολογισμός
του ανωτέρω επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται στο ποσό
του ενός εκατομμυρίου διακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων
εννιακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (1.218.938,99€).
Οι επιλέξιμες δαπάνες αυτού ανέρχονται στο ποσό του
ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (1.200.440,32€) και
η τελική δημόσια δαπάνη - τελικό ποσό επιχορήγησης
(συνολικό ποσό επιλέξιμων δαπανών x 25%) στο ποσό
των τριακοσίων χιλιάδων εκατόν δέκα ευρώ και οκτώ
λεπτών (300.110,08 €).
Ημερομηνία λήξης του επενδυτικού σχεδίου: 30-04-2019.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4487/2017
(Α’ 116) και της υπ’ αριθμ. 923/2018 κοινής υπουργικής
απόφασης (Β’ 1138), όπως ισχύουν.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 06.03.2020.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και Απλούστευσης Διαδικασιών
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
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(4)
Στην Γ5β/Γ.Π. οικ. 14015/26-2-2020 κοινή υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 822 Β’) γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις:
Α. Στην σελίδα 8972 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ μετά την παράγραφο 1
προστίθεται στον πίνακα παράγραφος «2. Βεβαίωση
εγγραφής στον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσιοθεραπευτών». Ως εκ τούτου οι ήδη υπάρχουσες παράγραφοι
2, 3, 4, 5, 6, 7 αριθμούνται στο ορθό ως 3, 4, 5, 6, 7, 8
αντίστοιχα.
Β. Στην σελίδα 8975 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ μετά την παράγραφο 1 προστίθεται στον πίνακα παράγραφος «2. Βεβαίωση εγγραφής στον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσιοθεραπευτών». Ως
εκ τούτου οι ήδη υπάρχουσες παράγραφοι 2, 3, 4, 5, 6,
7 αριθμούνται στο ορθό ως 3, 4, 5, 6, 7, 8 αντίστοιχα.
Γ. Στην σελίδα 8993 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ μετά την παράγραφο 1
προστίθεται στον πίνακα παράγραφος «2. Βεβαίωση
εγγραφής στον Πανελλήνιο Σύλλογο Οπτικών και Οπτομετρών». Ως εκ τούτου οι ήδη υπάρχουσες παράγραφοι
2,3,4,5,6,7 αριθμούνται στο ορθό ως 3, 4, 5, 6, 7, 8 αντίστοιχα.
Δ. Στην σελίδα 8996 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ μετά την παράγραφο
1 προστίθεται στον πίνακα παράγραφος «2. Βεβαίωση εγγραφής στον Πανελλήνιο Σύλλογο Οπτικών και
Οπτομετρών». Ως εκ τούτου οι ήδη υπάρχουσες παράγραφοι 2, 3, 4, 5, 6, 7 αριθμούνται ως 3, 4, 5, 6, 7, 8
αντίστοιχα.
Ε. Στην σελίδα 9000 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ μετά την παράγραφο 1
προστίθεται στον πίνακα παράγραφος «2. Βεβαίωση
εγγραφής στον Πανελλήνιο Σύλλογο Οδοντοτεχνιτών».
Ως εκ τούτου οι ήδη υπάρχουσες παράγραφοι 2, 3, 4, 5,
6, 7 αριθμούνται στο ορθό ως 3, 4, 5, 6, 7,8 αντίστοιχα.
ΣΤ. Στην σελίδα 9003 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ μετά την παράγραφο
1 προστίθεται στον πίνακα παράγραφος «2. Βεβαίωση
εγγραφής στον Πανελλήνιο Σύλλογο Οδοντοτεχνιτών».
Ως εκ τούτου οι ήδη υπάρχουσες παράγραφοι 2, 3, 4, 5,
6, 7 αριθμούνται στο ορθό ως 3, 4, 5, 6, 7, 8 αντίστοιχα.
Ζ. Στην σελίδα 9014 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ μετά την παράγραφο 1
προστίθεται στον πίνακα παράγραφος «2. Βεβαίωση
εγγραφής στον Πανελλήνιο Σύλλογο Εργοθεραπευτών».
Ως εκ τούτου οι ήδη υπάρχουσες παράγραφοι 2, 3, 4, 5,
6, 7 αριθμούνται στο ορθό ως 3, 4, 5, 6, 7,8 αντίστοιχα.
Η. Στην σελίδα 9017 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ μετά την παράγραφο
1 προστίθεται στον πίνακα παράγραφος «2. Βεβαίωση
εγγραφής στον Πανελλήνιο Σύλλογο Εργοθεραπευτών».
Ως εκ τούτου οι ήδη υπάρχουσες παράγραφοι 2, 3, 4, 5,
6, 7 αριθμούνται στο ορθό ως 3, 4, 5, 6, 7, 8 αντίστοιχα.
(Από το Υπουργείο Υγείας)
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 1379/14.04.2020

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.
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