
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ. 1678 
   Τροποποίηση της απόφασης Ορισμού της Αστι-

κής Αρχής Δήμου Κέρκυρας ως Ενδιάμεσου Φο-

ρέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια 

Νησιά 2014-2020». Ανάθεση Καθηκόντων / Αρ-

μοδιοτήτων για την αξιολόγηση και επιλογή των 

Πράξεων της Στρατηγικής ΟΧΕ/Βιώσιμης Αστι-

κής Ανάπτυξης με τίτλο: «Ολοκληρωμένο Σχέ-

διο Χωρικής Ανάπτυξης (ΟΣΧΑ) για την ανάδειξη 

της Πόλης της Κέρκυρας ως Διεθνώς αναγνωρί-

σιμου Πολύ-θεματικού, Πολύ-προϊοντικού και 

Δημιουργικού Πολιτιστικού Προορισμού» του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά» 

2014-2020, ως προς την επωνυμία της Αστικής 

Αρχής σε «Αστική αρχή Δήμου Κεντρικής Κέρ-

κυρας και Διαποντίων Νήσων». 

 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Tα άρθρα 3 και 5 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτο-

νική γης Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87) για τη σύσταση 
και συγκρότηση των περιφερειών.

2. Το άρθρο 90 του «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98) σε συν-
δυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
(Α΄133).

3. Τον ν. 4314/2014 - Μέρος Ι «Για τη Διαχείριση, τον 
έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (Α΄ 265) και  
ιδίως στην παρ. 7α του άρθρου 13.

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 
2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Τα-
μείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θά-
λασσας και Αλιείας και την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ) υπ’ αρ. 1083/2006 και ιδίως την περ. β το άρθρο 72 
και στην παρ. 6 του άρθρου 123.

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 

2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχε-
τικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ) υπ’ αρ. 1080/2006 και ιδίως το άρθρο 7.

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 
2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κα-
τάργηση του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 1081/2006 του 
Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 12 αυτού.

7. Την εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ 
με υπ’ αρ. C(2014) 10165/18-12-2014 που αφορά την 
έγκριση του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά» 2014-2020 (κωδ. CCI: 
2014GR16M2OP009).

8. Την υπ’ αρ. 32671/ΕΥΘΥ 328/23-3-2015 απόφαση 
των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 
Τουρισμού, με την οποία αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπη-
ρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 
(Β΄ 791).

9. Τη υπ’ αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ 1020/20.10.2016 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού, με θέμα «Τροποποίηση και αντικατάσταση 
της υπ' αρ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (Β΄ 1822) υπουρ-
γικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπα-
νών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι 
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτού-
μενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης 
και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”» (Β΄ 3521).

10. Την υπ’ αρ. 126829/ΕΥΘΥ 1217/08.12.2015 (Β’ 2784) 
υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανά-
πτυξης και Τουρισμού, και Οικονομικών «Σύστημα δη-
μοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης 
αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από 
πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποί-
ηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαί-
σιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το αρ. 22 του ν. 
4314/2014» (Β΄ 2784).

11. Την υπ’ αρ. 81168/ΕΥΣΣΑ 1796/30.07.2015 εγκύ-
κλιο σχεδιασμού, υλοποίησης και παρακολούθησης των 
Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων ως εργαλείων 
Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης των Επιχειρησι-
ακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 
2014-2020.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

3 Αυγούστου 2020 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3216

32825



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ32826 Τεύχος B’ 3216/03.08.2020

12. Το υπ’ αρ. 115812/ΕΥΘΥ 1091/13-11-2015 έγγραφο 
της ΕΥΘΥ που αφορά στην περιγραφή του Συστήματος 
Διαχείρισης και Ελέγχου για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 
και ειδικότερα τις διαδικασίες Δν_1 και Δν_2 σχετικές με 
τον ορισμό και παρακολούθηση των ΕΦΔ.

13. Την από 20.9.2016 απόφαση της Επιτροπής Πα-
ρακολούθησης του Ε.Π ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020, με την 
οποία εγκρίθηκε η εξειδίκευση της «Ολοκληρωμένης 
Χωρικής Επένδυσης Πόλης Κέρκυρας, η περιοχή πα-
ρέμβασης, η αρμόδια αρχή και τα κριτήρια αξιολόγησης 
και επιλογής του Επιχειρησιακού Σχεδίου /Στρατηγικής 
ΟΧΕ.

14. Την υπ’ αρ. Οικ. 1821/5-7-2017 πρόσκληση για 
την υποβολή προτάσεων Τοπικής Στρατηγικής ΟΧΕ, 
στο πλαίσιο του ΕΠ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014- 2020», και τις 
υπ’  αρ. πρωτ. 2389/27-9-2017 και 2686/26-10-2017 τρο-
ποποιήσεις αυτής.

15. Την υπ’ αρ. 58439/17-11-2017 (α.π. 2914/17.11.2017 
ΕΥΔ) αίτηση Υποβολής Στρατηγικής ΟΧΕ Δήμου Κέρκυ-
ρας από το Δήμο Κέρκυρας (επικεφαλής Σύμπραξης).

16. Το υπ’ αρ. οικ.9599/11-03-2020 έγγραφο του Δή-
μου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για την 
αλλαγή φορέων υλοποίησης του ΟΣΧΑ Πόλης Κέρκυρας.

17. Την υπ’ αρ. οικ. 700/1-6-2018 (ΑΔΑ: ΩΣ8Α7ΛΕ-
84Α) απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων για 
την έγκριση της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής 
Επένδυσης Δ. Κέρκυρας με τίτλο: «Ολοκληρωμένο Σχέ-
διο Χωρικής Ανάπτυξης (ΟΣΧΑ) για την ανάδειξη της 
Πόλης της Κέρκυρας ως Διεθνώς αναγνωρίσιμου Πολύ-
θεματικού, Πολύ-προιοντικού και Δημιουργικού Πολιτι-
στικού Προορισμού» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ιόνια Νησιά» 2014-2020 και την υπ’ αρ. 551/22-7-2020 
τροποποίηση αυτής, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε ως προς την επωνυμία του φορέα, στον 
οποίο ανατίθενται καθήκοντα και αρμοδιότητες αξιολόγη-
σης και επιλογής πράξεων του Ε. Π. Ιόνια Νησιά 2014 - 2020 
ως εξής:

Άρθρο 1
Φορέας στον οποίο ανατίθενται καθήκοντα/
αρμοδιότητες για την αξιολόγηση 
και επιλογή πράξεων του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος (ΕΠ) «Ιόνια Νησιά» 2014-2020

Η Αστική Αρχή του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και 
Διαποντίων Νήσων (Σύμπραξη) ορίζεται ως Ενδιάμεσος 
Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νη-
σιά» 2014-2020.

Άρθρο 2
Αντικείμενο της Ανάθεσης

Η Αστική Αρχή αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες/ καθή-
κοντα για την αξιολόγηση και την επιλογή των πράξεων 
στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Στρατηγικής Ολοκληρω-
μένης Χωρικής Επένδυσης/ΒΑΑ με τίτλο:

«Ολοκληρωμένο Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης (ΟΣΧΑ) 
για την ανάδειξη της Πόλης της Κέρκυρας ως Διεθνώς 
αναγνωρίσιμου Πολύ-θεματικού, Πολύ-προϊοντικού και 
Δημιουργικού Πολιτιστικού Προορισμού», σύμφωνα 
με το άρθρο 7 του Καν. 1301/2013 και την παρ. 6 του 

άρθρου 123 του Κανονισμού 1303/2013, όπως προσδι-
ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας.

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες / Καθήκοντα που ανατίθενται

Η Αστική Αρχή Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπο-
ντίων Νήσων αναλαμβάνει στο πλαίσιο του Επιχειρησι-
ακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά» 2014-2020 και της 
Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ με τίτλο: «Ολοκληρωμένο Σχέδιο 
Χωρικής Ανάπτυξης (ΟΣΧΑ) για την ανάδειξη της Πόλης 
της Κέρκυρας ως Διεθνώς αναγνωρίσιμου Πολύ-θεματι-
κού, Πολύ-προιοντικού και Δημιουργικού Πολιτιστικού 
Προορισμού», τα ακόλουθα καθήκοντα /αρμοδιότητες :

1. Συνεργάζεται με την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων για την περαιτέρω εξειδίκευση της Στρατηγικής 
ΟΧΕ/Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, εφόσον απαιτείται, 
τον προγραμματισμό των προσκλήσεων για την υπο-
βολή αιτήσεων/ προτάσεων χρηματοδότησης και τη 
διαμόρφωση του περιεχομένου των προσκλήσεων.

2. Συνεργάζεται με την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων για τη διαμόρφωση της μεθοδολογίας και των 
κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής των πράξεων, όπου 
απαιτείται , προκειμένου να εγκριθούν από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης του ΕΠ.

3. Προβαίνει στην αξιολόγηση των αιτήσεων/ προ-
τάσεων, βάσει των ομάδων κριτηρίων και ειδικότερα 
με βάση τα κριτήρια που αφορούν στην ποιότητα των 
προτάσεων και τη συνάφειά τους με τη Στρατηγική Βι-
ώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «Ολοκληρωμένο 
Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης (ΟΣΧΑ) για την ανάδειξη 
της Πόλης της Κέρκυρας ως Διεθνώς αναγνωρίσιμου 
Πολύ- θεματικού, Πολύ-προιοντικού και Δημιουργικού 
Πολιτιστικού Προορισμού» και με το ΕΠ «Ιόνια Νησιά» 
2014-2020, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης του ΕΠ.

4. Ολοκληρώνει την αξιολόγηση των αιτήσεων/ προ-
τάσεων εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, εφόσον η 
μέθοδος αξιολόγησης των προτάσεων είναι άμεση και 
εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών, εφόσον η μέθοδος 
αξιολόγησης των προτάσεων είναι συγκριτική, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στη σχετική πρόσκληση για την υποβο-
λή αιτήσεων χρηματοδότησης.

5. Αποστέλλει εγγράφως στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για το 
σύνολο των προτάσεων.

6. Συνεργάζεται με την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων στην εξέταση των υποβαλλόμενων ενστάσεων 
που δύνανται να υποβάλλουν οι δυνητικοί δικαιούχοι 
σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 της υπουργικής 
απόφασης Συστήματος Διαχείρισης υπ΄ αρ. 110427/
ΕΥΘΥ 1020/20.10.2016 (Β΄ 3521), εφόσον η ΕΥΔ κρίνει 
ότι απαιτείται.

7. Παρακολουθεί την πρόοδο της Στρατηγικής ΟΧΕ/
ΒΑΑ και την επίτευξη των στόχων της, στη βάση των 
τακτικών ενημερώσεων που παρέχει η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέ-
ρειας Ιονίων Νήσων.

8. Εισηγείται στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 
προτάσεις αναθεώρησης της Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ.
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9. Συνεργάζεται με την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νή-
σων για την υποβολή απαντήσεων σε σχετικά πορίσματα 
ελέγχου που διενεργήθηκε στην ίδια, από τα αρμόδια 
εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα.

10. Έχει την ευθύνη τήρησης αρχείων αντίστοιχων των 
καθηκόντων της.

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ)

Επιπροσθέτως, των καθηκόντων/ αρμοδιοτήτων που 
προσδιορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας, η Αστική 
Αρχή Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων 
αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις :

1. Ορίζει με απόφαση του εκπροσώπου της Αστικής 
Αρχής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νή-
σων τα πρόσωπα που θα δραστηριοποιηθούν στην αξι-
ολόγηση των πράξεων

2. Κοινοποιεί στη ΕΥΔ του ΕΠ τον νέο ορισμό των προ-
σώπων σε περίπτωση μεταβολής ή τροποποίησης της 
Απόφασης Ορισμού των προσώπων που ασχολούνται 
με την αξιολόγηση των πράξεων.

3. Δεν δύναται να μεταβιβάσει τα καθήκοντα που της 
έχουν ανατεθεί βάσει του άρθρου 3 της παρούσας, σε 
άλλους ΕΦ.

4. Έχει την ευθύνη τήρησης των κανόνων πληροφό-
ρησης και επικοινωνίας που αναλαμβάνονται στο πλαί-
σιο άσκησης των αρμοδιοτήτων/ καθηκόντων που της 
ανατίθενται, ιδιαίτερα αυτών που αφορούν σε ενέργειες 
δημοσιότητας της Στρατηγικής ή και επί μέρους πράξε-
ων που υλοποιούνται στο πλαίσιό της.

5. Έχει την ευθύνη για την τήρηση όλων των σχετικών 
εγγράφων με την αξιολόγηση των προτάσεων σε συμ-
φωνία με το οριζόμενο χρονοδιάγραμμα που ισχύει για 
τις χρηματοδοτούμενες από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ πράξεις.

6. Αποδέχεται διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις 
από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και παρέχει 
σε αυτήν τα αναγκαία στοιχεία, προκειμένου να επιβεβαι-
ωθεί, η κατά το δέοντα τρόπο άσκηση των καθηκόντων 
που έχουν ανατεθεί.

7. Αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους ελεγκτικών αρχών/ 
οργάνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή εθνικών ελεγκτι-
κών αρχών στην έδρα της και διευκολύνει τον έλεγχο, 
προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά στην 
αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων, εφόσον ζητηθούν.

8. Το προσωπικό του ΕΦ, που απασχολείται σε δραστη-
ριότητες που αφορούν στην αξιολόγηση των πράξεων 
υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης μη σύγκρουσης 
συμφερόντων.

Άρθρο 5
Υποχρεώσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ιόνια Νησιά» 2014-2020, στο πλαίσιο της 
παρακολούθησης εφαρμογής της παρούσας Απόφασης 
από τον ΕΦ, υποχρεούται στην τήρηση των παρακάτω:

1. Κοινοποιεί στον ΕΦ όλα τα απαραίτητα στοιχεία 
για την αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων, ιδίως 

αυτά που αφορούν στη εγκεκριμένη μεθοδολογία και 
στα εγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης των πράξεων 
από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. τις αντί-
στοιχες διαδικασίες του Εγχειριδίου Διαδικασιών ΣΔΕ 
2014-2020, και κάθε προσαρμογή, τροποποίηση/ ανα-
θεώρησή τους.

2. Έχει την ευθύνη για την καταχώρηση όλων των δε-
δομένων της αξιολόγησης των πράξεων από την Αστική 
Αρχή Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων 
στο ΟΠΣ.

3. Συντονίζει και εποπτεύει συστηματικά την άσκη-
ση των καθηκόντων του ΕΦ, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρούσα Απόφαση και το Σύστημα Διαχείρισης 
και Ελέγχου, και εφόσον απαιτείται, λαμβάνει κατάλληλα 
διορθωτικά μέτρα. Έχει την τελική ευθύνη έναντι της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Στρατηγική ΟΧΕ/ΒΑΑ. 
Στο πλαίσιο παρακολούθησης του ΕΦ, η ΕΥΔ:

3.1 Παρακολουθεί την ολοκλήρωση της αξιολόγησης 
των πράξεων από τον ΕΦ, εντός των χρόνων που ορίζο-
νται στο άρθρο 3 της παρούσας.

3.2 Παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή των διαδικα-
σιών αξιολόγησης των πράξεων και των κριτηρίων επι-
λογής από τον ΕΦ.

3.3 Δύναται να διεξάγει έλεγχο της αξιολόγησης που 
διενήργησε ο ΕΦ, προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι οι 
διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων έχουν 
εφαρμοστεί ορθά από τον ΕΦ, ότι διασφαλίζεται η συμ-
βολή των πράξεων στην επίτευξη των ειδικών στόχων 
και των αποτελεσμάτων της σχετικής προτεραιότητας 
και ότι οι διαδικασίες δεν συνιστούν διακριτική μεταχεί-
ριση και είναι διαφανείς.

3.4 Διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις 
στην Αστική Αρχή Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Δια-
ποντίων Νήσων, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η διατή-
ρηση της ικανότητας άσκησης των καθηκόντων που του 
έχουν ανατεθεί, και ότι τα καθήκοντα αυτά εκτελούνται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Απόφαση και 
στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.

3.5 Παρακολουθεί τα αποτελέσματα των ελέγχων που 
διενεργούνται στην Αστική Αρχή Δήμου Κεντρικής Κέρ-
κυρας και Διαποντίων Νήσων από την Αρχή Ελέγχου και 
άλλα εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα / αρχές.

3.6 Διασφαλίζει ότι όλα τα σχετικά έγγραφα τηρού-
νται από τον ΕΦ σε συμφωνία με το οριζόμενο χρονο-
διάγραμμα που ισχύει για τις συγχρηματοδοτούμενες 
πράξεις από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ.

Άρθρο 6 
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευση της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κέρκυρα, 23 Ιουλίου 2020

Η Περιφερειάρχης 

ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ - ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ   
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*02032160308200004*

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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