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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 618/43/2005 κοινής
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Δημόσιας Τάξης «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά
πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης επανελέγχου και αναγόμωσης» (Β’ 52).

2

Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΦΑΡΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΦΑΡΜΑ Α.Ε» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και
Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του
ν. 4399/2016 (Α’ κύκλος).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 140424
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 618/43/2005 κοινής
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Δημόσιας Τάξης «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά
πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης επανελέγχου και αναγόμωσης» (Β’ 52).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 22 του ν. 1682/1987 «Μέσα και όργανα
αναπτυξιακής πολιτικής. Προγραμματικές συμφωνίες και
αναπτυξιακές συμβάσεις, ένταξη επενδύσεων στα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα προγράμματα, τροποποίηση
του ν. 1262/1982 και άλλες διατάξεις» (Α’ 14), το οποίο
εξουσιοδοτεί τον Υπουργό Βιομηχανίας να θεσπίζει κανονισμούς ή προδιαγραφές για την παραγωγή και την
διάθεση βιομηχανικών προϊόντων, των οποίων η χρήση
μπορεί να προκαλέσει κινδύνους για την δημόσια ασφάλεια και την υγεία και να καθορίζει τον τρόπο ελέγχου
της εφαρμογής αυτών.

Αρ. Φύλλου 6254

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133).
3. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121, διόρθωση σφάλματος Α’ 126).
5. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
6. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).
7. Το άρθρο 47 του ν.4605/2019 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που
δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την
παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL
157 της 15.6.2016) Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες
διατάξεις» (Α’ 52).
8. Το π.δ. 70/2021 «Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μεταφορά υπηρεσιών
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 161).
9. Το π.δ. 71/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργού» (Α’ 162).
10. Τις διατάξεις των άρθρων 22 έως 33 του ν. 4072/
2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα
εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση
θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 86), Κεφάλαιο Ε’ που αφορούν στην εποπτεία
της αγοράς βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών
ποιότητας.
11. Tα άρθρα 127-157 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για
την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του
Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες
διατάξεις» (Α’ 5).
12. Tο άρθρο 65 του ν. 4712/2020 «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της οικονομικής δρα-
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στηριότητας, αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου,
πρόστιμα για τη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/
παραποιημένων προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για τη
βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την έρευνα, την καινοτομία
και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λοιπές διατάξεις» (Α’ 146).
13. Την υπό στοιχεία 768/2008/ΕΚ απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης
Ιουλίου 2008 για κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων
και για την κατάργηση της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 218 της 13.8.2008).
14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1020 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019
για την εποπτεία της αγοράς και τη συμμόρφωση των
προϊόντων και για την κατάργηση της οδηγίας 2004/42/
ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αρ. 765/2008 και (ΕΕ) υπ’
αρ. 305/2011 (ΕΕ L 169 της 25.6.2019).
15. Tην υπ’ αρ. 618/43/2005 κοινή υπουργική απόφαση «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης» (Β’ 52), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ.
17230/671/2005 (Β’ 1218) κοινή υπουργική απόφαση.
16. Tην υπό στοιχεία 74124/ΔΤΒΝ 1431/2016 (Β’ 2278)
κοινή υπουργική απόφαση «Προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/68/ΕΕ σχετικά με τη
διαθεσιμότητα του εξοπλισμού υπό πίεση στην αγορά»
(Β΄ 2278).
17. Το π.δ. 81/2018 «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο
της οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Συμβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 (ΕΕ
L 241 της 17.9.2015, σ.1) για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της
κοινωνίας των πληροφοριών (κωδικοποιημένο κείμενο)
και άλλες διατάξεις» (Α’ 151).
18. Την υπό στοιχεία Φ.01.2/56790/ΔΠΠ1828/31.5.2016
κοινή υπουργική απόφαση «Κανονιστικό πλαίσιο για
τους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης που
δραστηριοποιούνται σε πεδία της ενωσιακής νομοθεσίες
εναρμόνισης ή/και σε πεδία αμιγώς εθνικής τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας που εμπίπτουν στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας»
(Β’ 1897).
19. Το γεγονός ότι υφίσταται η ανάγκη επικαιροποίησης και συμπλήρωσης της ισχύουσας νομοθεσίας για τις
προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων
προκειμένου να συμπεριληφθούν στις κείμενες εθνικές
διατάξεις μέτρα αναγκαία για την κάλυψη ορισμένων
επιτακτικών αναγκών και εξυπηρετούν σκοπό γενικότερου συμφέροντος, του οποίου αποτελούν ουσιαστική
εγγύηση.
20. Το γεγονός ότι το σχέδιο της παρούσας απόφασης γνωστοποιήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΑΠ
ΥΠΑΝΕΠ 98416/09.09.2021) με αριθμό γνωστοποίησης
2021/0592/GR, σύμφωνα με το π.δ. 81/2018 (Α’ 151).
21. Τις από 03.12.2021 παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής (ΑΠ ΥΠΑΝΕΠ 132797/06.12.2021), σύμφωνα
με την παρ. 2 του άρθρου 5 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535.
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22. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
23. Την υπ’ αρ. 1/13.09.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας,
Ευάγγελο Τουρνά» (Β’ 4215), αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αντικαθίσταται το άρθρο 2 της υπ’ αρ. 618/43/2005
(Β’ 52) κοινής υπουργικής απόφασης όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 της υπ’ αρ. 17230/671/2005
(Β’ 1218), σχετικά με την πρώτη κυκλοφορία πυροσβεστήρων, ως ακολούθως:
«Άρθρο 2
ΠΡΩΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
1. Πυροσβεστήρες, οι οποίοι για πρώτη φορά διατίθενται στην ελληνική αγορά πρέπει να κατασκευάζονται
και διατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εφαρμογής των οδηγιών που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 3, να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση και να
εφοδιάζονται με τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά που
απαιτούνται από τις οδηγίες αυτές.
2. Πυροσβεστήρες, οι οποίοι για πρώτη φορά διατίθενται στην ελληνική αγορά πρέπει επιπροσθέτως να
κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πρότυπα που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 3, σε ό,τι αφορά τα λειτουργικά χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις απόδοσης
που δεν καλύπτονται από τις οδηγίες της προηγούμενης
παραγράφου 1, και να φέρουν την προβλεπόμενη κατά
περίπτωση στις παρ. 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 4 σήμανση. Επιπροσθέτως όλοι οι πυροσβεστήρες, οι οποίοι για
πρώτη φορά διατίθενται στην ελληνική αγορά, πρέπει
να φέρουν το σήμα συμμόρφωσης του αρμόδιου φορέα
ελέγχου και να εφοδιάζονται με τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης που αναφέρονται στην παρ. 4 του παρόντος
άρθρου.
3. Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης των πυροσβεστήρων που για πρώτη φορά διατίθενται στην ελληνική αγορά διενεργείται ως ακολούθως:
3.1 Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης σε ό,τι αφορά
τις απαιτήσεις των οδηγιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 διενεργείται από κοινοποιημένους φορείς.
3.2 Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης σε ό,τι αφορά
τα λειτουργικά χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις απόδοσης σύμφωνα με τα πρότυπα που αναφέρονται στην
παρ. 2 του άρθρου 3, διενεργείται από τον αρμόδιο
φορέα ελέγχου, ο οποίος αναλόγως επιτρέπει την σήμανση των πυροσβεστήρων με το σήμα συμμόρφωσης,
το οποίο πρέπει υποχρεωτικά να φέρουν όλοι οι πυροσβεστήρες οι οποίοι για πρώτη φορά διατίθενται στην
ελληνική αγορά.
4. Τα κατά περίπτωση απαιτούμενα πιστοποιητικά
συμμόρφωσης σε ό,τι αφορά τα λειτουργικά χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις απόδοσης των πυροσβεστή-
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ρων που διατίθενται για πρώτη φορά στην ελληνική
αγορά, σύμφωνα με τα πρότυπα της παρ. 2 του άρθρου
3, χορηγούνται από τον αρμόδιο φορέα ελέγχου. Για την
χορήγηση των πιστοποιητικών ακολουθείται η κάτωθι
διαδικασία:
4.1 Για τους εγχώρια κατασκευαζόμενους πυροσβεστήρες που για πρώτη φορά διατίθενται στην ελληνική
αγορά, ο ενδιαφερόμενος κατασκευαστής ή/και άλλος
οικονομικός φορέας, που έχει την ευθύνη της πρώτης
διάθεσης στην ελληνική αγορά, υποβάλλει στον αρμόδιο
φορέα ελέγχου τεχνικό φάκελο για κάθε τύπο πυροσβεστήρα. Το περιεχόμενο του τεχνικού φακέλου αναφέρεται στο παράρτημα Ι της παρούσης.
Ο ανωτέρω φορέας ελέγχει τα σημεία του τεχνικού
φακέλου, πραγματοποιεί σε διαπιστευμένο εργαστήριο
το σύνολο των ελέγχων που προβλέπονται στα πρότυπα
της παρ. 2 του άρθρου 3 σε πυροσβεστήρες αντιπροσωπευτικούς της παραγωγής του κατασκευαστή για σκοπούς δοκιμών και έγκρισης τύπου και αναλόγως χορηγεί
Πιστοποιητικό Έγκρισης Τύπου του υπόψη τύπου πυροσβεστήρα σύμφωνα με το εφαρμοζόμενο πρότυπο.
Ο κατασκευαστής ή/και άλλος οικονομικός φορέας,
που έχει την ευθύνη της πρώτης διάθεσης στην ελληνική
αγορά, λαμβάνει τα ενδεικνυόμενα μέτρα ώστε οι εν συνεχεία παραγόμενοι πυροσβεστήρες του εγκεκριμένου
τύπου και οι οποίοι διατίθενται στην ελληνική αγορά,
να συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα στον τεχνικό φάκελο και με το εφαρμοζόμενο πρότυπο έγκρισης
τύπου και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση και
το σήμα συμμόρφωσης του αρμόδιου φορέα ελέγχου.
Ο αρμόδιος φορέας ελέγχου εγκρίνει και επιτηρεί το
σύστημα ελέγχου παραγωγής του κατασκευαστή ή/
και άλλου οικονομικού φορέα που έχει την ευθύνη της
πρώτης διάθεσης στην ελληνική αγορά, την ορθή επισήμανση των πυροσβεστήρων, συμπεριλαμβανομένου
του σήματος συμμόρφωσης, και αναλόγως χορηγεί Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης του Ελέγχου Παραγωγής
στο Εργοστάσιο.
4.2 Για τους εισαγόμενους από τρίτες χώρες πυροσβεστήρες ο ενδιαφερόμενος εισαγωγέας, ο οποίος έχει την
ευθύνη διάθεσης των πυροσβεστήρων στην ελληνική
αγορά, υποβάλλει στον αρμόδιο φορέα ελέγχου τεχνικό
φάκελο, το περιεχόμενο του οποίου αναφέρεται στο παράρτημα Ι της παρούσης, για κάθε τύπο πυροσβεστήρα.
Ο ανωτέρω φορέας ελέγχει τα σημεία του τεχνικού
φακέλου, πραγματοποιεί σε διαπιστευμένο εργαστήριo το σύνολο των ελέγχων που προβλέπονται στα
πρότυπα της παρ. 2 του άρθρου 3 σε πυροσβεστήρες
αντιπροσωπευτικούς της πρώτης παρτίδας εισαγωγής
για σκοπούς δοκιμών και έγκρισης τύπου και αναλόγως
χορηγεί Πιστοποιητικό Έγκρισης Τύπου για τον υπόψη
τύπο πυροσβεστήρα.
Ο εισαγωγέας λαμβάνει τα ενδεικνυόμενα μέτρα ώστε
οι εν συνεχεία εισαγόμενοι από τρίτες χώρες πυροσβεστήρες του εγκεκριμένου τύπου οι οποίοι διατίθενται
στην ελληνική αγορά, να συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα στον τεχνικό φάκελο και με το εφαρμοζόμενο
πρότυπο έγκρισης τύπου και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση και το σήμα συμμόρφωσης του αρμόδιου
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φορέα ελέγχου με δεδομένο ότι τα αποτελέσματα των
κάτωθι ελέγχων είναι ικανοποιητικά.
Σε κάθε παρτίδα πυροσβεστήρων εγκεκριμένου τύπου
η οποία παράγεται σε τρίτη χώρα, και πριν αυτή διατεθεί
στην ελληνική αγορά, πραγματοποιείται με μέριμνα του
εισαγωγέα ή κατασκευαστή, τυχαία δειγματοληψία ικανού αριθμού πυροσβεστήρων από τον αρμόδιο φορέα
ελέγχου, είτε στον χώρο παραγωγής, είτε σε αποθήκη
που υποδεικνύει ο εισαγωγέας, είτε σε συνδυασμό. Τα
δείγματα εν συνεχεία αποστέλλονται καθ’ υπόδειξη του
αρμόδιου φορέα ελέγχου σε διαπιστευμένο εργαστήριο
για δοκιμές και ελέγχους, προκειμένου να επιβεβαιωθεί
η λειτουργική και κατασβεστική ικανότητα των συγκεκριμένων εισαγόμενων πυροσβεστήρων σύμφωνα με τα
πρότυπα της παρ. 2 του άρθρου 3. Η παρτίδα αποτελείται
από ομοειδείς πυροσβεστήρες ενιαίας παραγωγής.
Ανάλογα με τον τύπο του πυροσβεστήρα διενεργούνται από το διαπιστευμένο εργαστήριο κατ’ ελάχιστον οι
κάτωθι δοκιμές και έλεγχοι σε κάθε παρτίδα ομοειδών
πυροσβεστήρων ενιαίας παραγωγής, σύμφωνα με τα
πρότυπα της παρ. 2 του άρθρου 3:
- Οπτικός και διαστασιολογικός έλεγχος του ανοίγματος πλήρωσης και των βασικών διαστάσεων των εξαρτημάτων, όπως προβλέπονται από τα σχετικά πρότυπα.
- Λειτουργικός έλεγχος που περιλαμβάνει, συνολικό
βάρος, ονομαστικά φορτία, μέτρηση γόμωσης και διακυμάνσεις πλήρωσης, έλεγχος εκκένωσης, θέση λειτουργίας, διάρκεια λειτουργίας και εναπομένον φορτίο.
- Δοκιμές φωτιάς σύμφωνα με την κατασβεστική ικανότητα που αναφέρεται στη σήμανση του πυροσβεστήρα.
Ο αρμόδιος φορέας ελέγχου:
- Επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση του πυροσβεστήρα με
τα στοιχεία του τεχνικού φακέλου του Παραρτήματος Ι
καθώς και με τα πρότυπα της παρ. 2 του άρθρου 3.
- Ελέγχει την ορθότητα της σήμανσης σύμφωνα με τα
πρότυπα της παρ. 2 του άρθρου 3, καθώς και την ύπαρξη
του σήματος συμμόρφωσης.
- Ανασκοπεί τα προσκομισθέντα πιστοποιητικά που
αφορούν την πιστοποίηση σύμφωνα με τις οδηγίες που
αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 3. Επιπλέον, επιθεωρεί τα προσκομισθέντα πιστοποιητικά που αφορούν
την πιστοποίηση σύμφωνα με την οδηγία 2014/90/ΕΕ,
εφόσον ο πυροσβεστήρας φέρει τη σχετική σήμανση
πιστοποίησης.
- Ανασκοπεί τα προσκομισθέντα πιστοποιητικά που
αφορούν τις αρχικές δοκιμές και την έγκριση των πυροσβεστήρων σύμφωνα με τα πρότυπα της παρ. 2 του
άρθρου 3.
- Αξιολογεί τα αποτελέσματα των ανωτέρω εργαστηριακών δοκιμών.
Εφόσον τα αποτελέσματα των ανωτέρω δοκιμών και
ελέγχων είναι ικανοποιητικά, ο αρμόδιος φορέας ελέγχου εκδίδει Πιστοποιητικό Επαλήθευσης παρτίδας, το
οποίο είναι υποχρεωτικό για την διάθεση των εν λόγω
πυροσβεστήρων στην ελληνική αγορά και αναφέρει τα
στοιχεία ταυτοποίησης της παρτίδας.
4.3 Για τους πυροσβεστήρες οι οποίοι παράγονται ή/
και πωλούνται νόμιμα σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής
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Ένωσης ή σε χώρα ΕΖΕΣ που έχει υπογράψει τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στην Τουρκία, ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας/διανομέας
ο οποίος έχει την ευθύνη διάθεσης των πυροσβεστήρων αυτών στην ελληνική αγορά, υποβάλλει πριν την
διάθεση τους στον αρμόδιο φορέα ελέγχου τεχνικό
φάκελο, το περιεχόμενο του οποίου αναφέρεται στο
παράρτημα Ι της παρούσης. Επιπροσθέτως και επιπλέον των αναφερομένων του παραρτήματος Ι, ο τεχνικός
φάκελος πρέπει να περιέχει και πληροφορίες σχετικά με
την τεκμηρίωση της νόμιμης παραγωγής ή/και νόμιμης
πώλησης των πυροσβεστήρων στην χώρα μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στη χώρα ΕΖΕΣ που έχει υπογράψει τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή
στην Τουρκία. Η τεκμηρίωση αυτή θα είναι επικυρωμένη
από τις αρμόδιες αρχές ή τον εξουσιοδοτημένο αρμόδιο
φορέα της χώρας στην χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στη χώρα ΕΖΕΣ που έχει υπογράψει τη Συμφωνία
για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στην Τουρκία.
Η τεκμηρίωση αυτή θα είναι αρμοδίως μεταφρασμένη
στην ελληνική γλώσσα.
Ο αρμόδιος φορέας ελέγχει τα σημεία του τεχνικού φακέλου και ιδιαίτερα το χρησιμοποιούμενο πρότυπο, το
εργοστάσιο κατασκευής, τελικής συναρμολόγησης και
τελικού ελέγχου, ανασκοπεί και αξιολογεί τα πιστοποιητικά ή εργαστηριακές εκθέσεις που τυχόν έχουν εκδοθεί
από διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης ή διαπιστευμένο εργαστήριο με έδρα την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση
με την λειτουργική και κατασβεστική ικανότητα. Στην
συνέχεια αναλόγως με τα αποτελέσματα αξιολόγησης
των ανωτέρω και εφόσον το εργοστάσιο κατασκευής,
τελικής συναρμολόγησης και τελικού ελέγχου βρίσκεται
σε τρίτη χώρα, για την χορήγηση του Πιστοποιητικού
Έγκρισης Τύπου δύναται να πραγματοποιείται το σύνολο
των ελέγχων που προβλέπονται στα πρότυπα της παρ. 2
του άρθρου 3.
Ο οικονομικός φορέας/διανομέας, ο οποίος έχει την
ευθύνη διάθεσης των πυροσβεστήρων στην ελληνική
αγορά, σε συνεργασία με τον κατασκευαστή λαμβάνει τα
ενδεικνυόμενα μέτρα ώστε οι εν συνεχεία παραγόμενοι
πυροσβεστήρες οι οποίοι προβλέπεται να διατεθούν
στην ελληνική αγορά, να συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα στον τεχνικό φάκελο και με το εφαρμοζόμενο πρότυπο έγκρισης τύπου, να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση και το σήμα συμμόρφωσης του αρμόδιου
φορέα ελέγχου ως ακολούθως:
Εάν το εργοστάσιο κατασκευής, τελικής συναρμολόγησης και τελικού ελέγχου βρίσκεται σε κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε χώρα ΕΖΕΣ που έχει υπογράψει
τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή
στην Τουρκία, ο αρμόδιος φορέας ελέγχου εγκρίνει και
επιτηρεί το σύστημα ελέγχου παραγωγής του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στα αντίστοιχα εφαρμοζόμενα
πρότυπα, ελέγχει την ορθή επισήμανση και αναλόγως
χορηγεί Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης του Ελέγχου Παραγωγής στο Εργοστάσιο.
Αν το εργοστάσιο κατασκευής, τελικής συναρμολόγησης και τελικού ελέγχου βρίσκεται σε τρίτη χώρα,
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τότε σε κάθε παρτίδα πυροσβεστήρων εγκεκριμένου
τύπου και πριν την διάθεση της στην ελληνική αγορά,
πραγματοποιείται, με μέριμνα του οικονομικού φορέα/
διανομέα ο οποίος έχει την ευθύνη διάθεσης των πυροσβεστήρων στην ελληνική αγορά, τυχαία δειγματοληψία
ικανού αριθμού πυροσβεστήρων από τον αρμόδιο φορέα και αποστέλλονται σε διαπιστευμένο εργαστήριο
για δοκιμές και ελέγχους κατά τα περιγραφόμενα στην
προηγούμενη παρ. 4.2, προκειμένου να επιβεβαιωθεί
η λειτουργική και κατασβεστική ικανότητα των συγκεκριμένων πυροσβεστήρων σύμφωνα με τα πρότυπα
της παρ. 2 του άρθρου 3. Η παρτίδα αποτελείται από
ομοειδείς πυροσβεστήρες ενιαίας παραγωγής. Εφόσον
τα αποτελέσματα των ανωτέρω δοκιμών και ελέγχων
είναι ικανοποιητικά, ο αρμόδιος φορέας ελέγχου εκδίδει
Πιστοποιητικό Επαλήθευσης παρτίδας, το οποίο είναι
υποχρεωτικό για την διάθεση των εν λόγω πυροσβεστήρων στην ελληνική αγορά και αναφέρει τα στοιχεία
ταυτοποίησης της παρτίδας.
4.4. Τα κατά περίπτωση απαιτούμενα πιστοποιητικά
συμμόρφωσης των πυροσβεστήρων που διατίθενται
για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά, κατατίθενται
αρμοδίως από τον αντίστοιχο οικονομικό φορέα στη
Δ/νση Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας της Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων.
Σε περίπτωση πυροσβεστήρων, οι οποίοι δεν φέρουν
τη σήμανση CE, ο αρμόδιος φορέας ελέγχου ενημερώνει τη Διεύθυνση Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας
της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας για τις δικές της
ενέργειες.
5. Αρμόδιος φορέας ελέγχου και αξιολόγησης της συμμόρφωσης πυροσβεστήρων, οι οποίοι διατίθενται και
κυκλοφορούν στην αγορά, σε ότι αφορά τα λειτουργικά
χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις απόδοσης σύμφωνα
με τα πρότυπα που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου
3, ορίζεται η Ανώνυμος Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας,
Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών Δοκιμών,
Πιστοποίησης και Ποιότητας (ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., άρθρο 63 του
ν. 4002/2011 και άρθρο 19 του ν. 4038/2012) ο οποίος θα
ορίσει και το αντίστοιχο σήμα συμμόρφωσης.
Ο αρμόδιος φορέας ελέγχου ΕΒΕΤΑΜ AE πρέπει να
τηρεί Μητρώο εγκεκριμένων τύπων πυροσβεστήρων.
Στο Μητρώο θα πρέπει να τηρούνται τα εξής στοιχεία:
- Στοιχεία αιτούντος οικονομικού φορέα ο οποίος έχει
την ευθύνη της διάθεσης των πυροσβεστήρων για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά του. Διευκρίνηση εάν ο
αιτών είναι κατασκευαστής ή εισαγωγέας ή διανομέας.
- Περιγραφή του τύπου πυροσβεστήρα.
- Διεύθυνση εγκαταστάσεων κατασκευής, τελικής συναρμολόγησης, πλήρωσης και τελικού ελέγχου.
- Διευθύνσεις εγκαταστάσεων αποθήκευσης στην Ελλάδα με βάση υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, στις
οποίες θα αποθηκεύονται οι προς διάθεση στην ελληνική αγορά πυροσβεστήρες προερχόμενοι είτε από τρίτη
χώρα είτε από χώρα μέλος της Ε.Ε. ή χώρα ΕΖΕΣ που έχει
υπογράψει τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό
Χώρο ή την Τουρκία».
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Άρθρο 2
Τροποποιείται το παράρτημα Ι της υπ’ αρ. 618/43/2005
(Β’ 52) κοινής υπουργικής απόφασης ως ακολούθως:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Αίτηση Πιστοποίησης που περιλαμβάνει όνομα και
διεύθυνση κατασκευαστή, όνομα, διεύθυνση και τηλέφωνο εισαγωγέα σε περίπτωση εισαγόμενου πυροσβεστήρα, όνομα, διεύθυνση και τηλέφωνο διανομέα σε
περίπτωση πυροσβεστήρα προερχόμενου από Ε.Ε. και
στοιχεία πυροσβεστήρα. Επιπλέον για τους πυροσβεστήρες που προέρχονται από τρίτες χώρες ή από άλλα
κράτη της Ε.Ε. ή χώρα ΕΖΕΣ ή την Τουρκία η διεύθυνση
του εργοστασίου κατασκευής, τελικής συναρμολόγησης,
πλήρωσης και τελικού ελέγχου. Υπεύθυνη δήλωση όπου
θα αναφέρονται οι διευθύνσεις των εγκαταστάσεων αποθήκευσης στην Ελλάδα των προς διάθεση στην ελληνική
αγορά πυροσβεστήρων.
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ
2.1 Δελτίο τεχνικών χαρακτηριστικών (Technical Data
Sheet - TDS) που περιλαμβάνει το χρησιμοποιούμενο
πρότυπο, τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του πυροσβεστήρα, κατάλογο των εξαρτημάτων και των κατασκευαστών αυτών. Πιστοποιητικά και εκθέσεις εργαστηριακών
δοκιμών που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους διαπιστευμένους φορείς και εργαστήρια. Σύστημα Ελέγχου
Παραγωγής σέ ότι αφορά τα λειτουργικά χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις απόδοσης.
2.2 Πιστοποιητικά συμμόρφωσης με την οδηγία
2014/68/ΕΕ του συγκροτήματος του πυροσβεστήρα που
καλύπτουν τόσο την έγκριση τύπου όσο και τον έλεγχο
παραγωγής.
2.3 Κατασκευαστικά σχέδια του συγκροτήματος του
πυροσβεστήρα και των εξαρτημάτων.
2.4 Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του χρησιμοποιούμενου κατασβεστικού υλικού και δελτίο ασφαλείας
(MSDS).
2.5 Αναγραφόμενες ενδείξεις της σήμανσης του πυροσβεστήρα σύμφωνα με τα πρότυπα της παρ. 2 του
άρθρου 3 και, όπως αυτά τροποποιήθηκαν ή αντικαταστάθηκαν. Στην επισήμανση του πυροσβεστήρα πρέπει
επιπλέον του έτους να αναγράφεται και ο μήνας της τελικής συναρμολόγησης και πλήρωσης του πυροσβεστήρα. Επίσης το σήμα συμμόρφωσης του αρμόδιου φορέα
ελέγχου που αναφέρεται στην παρ. 5 του άρθρου 2 της
παρούσας.
2.6 Οδηγίες Λειτουργίας».
Άρθρο 3
Το άρθρο 2 της υπ’ αρ. 17230/671/2005 (Β’ 1218) κοινής υπουργικής απόφασης καταργείται.
Άρθρο 4
Λοιπές Διατάξεις
Για την εφαρμογή της παρούσας τροποποίησης ισχύουν τα κάτωθι:
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1. Όπου στην παρούσα απόφαση αναφέρεται αρμόδιος φορέας ελέγχου, θεωρείται ο φορέας ελέγχου
που αναφέρεται στην παρ. 5 του άρθρου 2 της υπ’ αρ.
618/43/2005 (Β΄ 52) κοινής υπουργικής απόφασης. Ο
φορέας αυτός είναι επιφορτισμένος με την εφαρμογή
των απαιτήσεων της πρώτης κυκλοφορίας των πυροσβεστήρων στην ελληνική αγορά όσον αφορά τα λειτουργικά χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις απόδοσης και την
επισήμανση με το σήμα συμμόρφωσης.
2. Ως όργανο ελέγχου που αναφέρεται στην παρ. 1α
του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 618/43/2005 (Β’ 52) κοινής
υπουργικής απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με
το άρθρο 3 της υπ’ αρ. 17230/671/2005 (Β’ 1218), θεωρείται ο διαπιστευμένος, κοινοποιημένος σύμφωνα με τις
αναφερόμενες οδηγίες ή/και κανονισμούς της παρ. 1 του
παρόντος άρθρου, καθώς και αναγνωρισμένος σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις φορέας. Ο φορέας αυτός είναι
επιφορτισμένος με την εφαρμογή των απαιτήσεων περιοδικού ελέγχου- συντήρησης - αναγόμωσης πυροσβεστήρων οι οποίοι είτε είναι ήδη διαθέσιμοι στην ελληνική
αγορά, πριν την εφαρμογή της παρούσας τροποποίησης
και δεν φέρουν το σήμα συμμόρφωσης του αναφερόμενου στην προηγούμενη παρ. 1 του παρόντος άρθρου αρμόδιου φορέα ελέγχου, είτε θα διατίθενται στην αγορά
μετά την εφαρμογή της παρούσας τροποποίησης και θα
φέρουν το σήμα συμμόρφωσης του αναφερόμενου στην
προηγούμενη παρ. 1 του παρόντος άρθρου αρμόδιου
φορέα ελέγχου.
3. Εκκρεμείς έλεγχοι πυροσβεστήρων υπόκεινται και
ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, χωρίς να απαιτείται το σήμα συμμόρφωσης. Ως εκκρεμείς νοούνται οι έλεγχοι, για τους οποίους δεν έχει
εκδοθεί πράξη επιβολής κυρώσεων μέχρι την έναρξη
ισχύος της παρούσας.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός
των διατάξεων που αφορούν στους πυροσβεστήρες οι
οποίοι για πρώτη φορά διατίθενται στην ελληνική αγορά
και το εργοστάσιο κατασκευής/τελικής συναρμολόγησης/πλήρωσης και τελικού ελέγχου βρίσκεται είτε στην
Ελλάδα είτε σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή σε χώρα ΕΖΕΣ που
έχει υπογράψει τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στην Τουρκία, οι οποίες τίθενται σε ισχύ
τρείς (3) μήνες από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2021
Οι Υπουργοί
Ανάπτυξης
και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Υφυπουργός Κλιματικής
Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΡΝΑΣ

79344

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 6254/27.12.2021

(2)
Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΦΑΡΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΦΑΡΜΑ Α.Ε» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των
άρθρων 59 έως 61 του ν. 4399/2016 (Α’ κύκλος).
Με την υπό στοιχεία 287471/3386/Π09/7/00018/Π/ν. 4399/2016/8-12-2021 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του
ν. 4399/2016, και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 αυτού (Α’ κύκλος) επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ
ΦΑΡΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ.
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΦΑΡΜΑ Α.Ε» που αναφέρεται στην «ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 01.45.2, Παραγωγή ακατέργαστου γάλακτος
από αιγοπρόβατα), συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 980.840,00 € (ευρώ) και συνολικού ενισχυόμενου κόστους
ίσου με 980.840,00 € (ευρώ).
Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση ως εξής:
- Ποσά ανά είδος ενίσχυσης (σε €):
Β. Ποσό ενίσχυσης με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ Β
490.420,00 €
- Ποσοστά ενίσχυσης ανά κατηγορία δαπανών:
6.1
Υπολογισμός Ποσοστών Ενίσχυσης του Επενδυτικού Σχεδίου
Ποσοστά Ενίσχυσης του Επενδυτικού Σχεδίου
Ποσοστό (%)
Α.3 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ Δαπάνες Πρωτογενούς Γεωργικής Παραγωγής (ΚΥΑ 129229/2017), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει
ΟΜΑΔΑ Χ. Ενισχύσεις Πρωτογενούς Γεωργικής Παραγωγής (άρθρο 14 ΓΑΚ 702/2014) - (Άρθρο 8)
(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου εγκατάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις (Άρθρο 11, παρ. 1)
35,000%
(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω ΜΜΕ (ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ €)
20,000%
Μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης βάσει ΚΥΑ 129229/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
50,000%
(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης
50,000%
ΟΜΑΔΑ Χ. Ενισχύσεις Πρωτογενούς Γεωργικής Παραγωγής (άρθρο 14 ΓΑΚ 702/2014) - (Άρθρο 9)
(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου εγκατάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις (Άρθρο 11, παρ. 2)
50,000%
(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω ΜΜΕ (ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ €)
Μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης βάσει ΚΥΑ 129229/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
50,000%
(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης
50,000%
Οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε
1,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΦΩΚΙΩΝΑΣ ΖΑΪΜΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 6254/27.12.2021

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.

*02062542712210008*

