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Κριτήρια χαρακτηρισμού δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων.
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Καθορισμός ύψους ενίσχυσης ανά επιλέξιμο τόνο
γάλακτος παραγόμενου στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους το έτος 2018 με προορισμό την
παραγωγή παραδοσιακών τυριών και γιαούρτης.
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Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικειμένου μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 100335
(1)
Κριτήρια χαρακτηρισμού δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 22Α του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του
ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και
άλλες διατάξεις (Α' 167)», όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 52 «Σύσταση γενικών
γραμματειών» και β) του άρθρου 90 «Έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις»,
του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυ-
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βερνητικά όργανα», όπως αυτός κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
3. Το ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και
Καινοτομία και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει (Α΄ 258).
4. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31), όπως ισχύει.
5. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114).
6. Το π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
7. Το π.δ. 125/2016 (Α' 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Την ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΣ 2016/14.11.2016 (Β΄ 3696/
15.11.2016) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».
9. Την Υ8/25.09.2015 (Β΄ 2109) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων Κωνσταντίνο Φωτάκη».
10. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).
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11. Την 109343/Ι2/11.07.2017 κοινή υπουργική απόφαση: «Κριτήρια χαρακτηρισμού δαπανών επιστημονικής
και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων» (Β΄ 2351).
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ορισμοί
1) Δραστηριότητες επιστημονικής και τεχνολογικής
έρευνας είναι οι δημιουργικές εργασίες που αναλαμβάνονται σε συστηματική βάση με σκοπό την αύξηση του
αποθέματος της γνώσης, την τεκμηρίωση και χρήση
αυτού του αποθέματος της γνώσης για την επινόηση
νέων εφαρμογών. Η επιστημονική και τεχνολογική έρευνα διακρίνεται σε βασική, εφαρμοσμένη και πειραματική
ανάπτυξη ως εξής:
α) Βασική έρευνα είναι οι πρωτότυπες πειραματικές ή
θεωρητικές εργασίες ελεύθερης επιλογής που εκπονούνται με πρωταρχικό σκοπό την απόκτηση νέων γνώσεων
για τα υποκείμενα αίτια και τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά των φαινομένων και των παρατηρήσιμών γεγονότων,
χωρίς να αποβλέπουν σε συγκεκριμένες χρήσεις ή εφαρμογές. Η βασική έρευνα αναλύει δομές, ιδιότητες και σχέσεις με προοπτική διατύπωσης και ελέγχου υποθέσεων,
θεωριών ή νόμων. Τα αποτελέσματά της συνήθως δεν είναι άμεσα εκμεταλλεύσιμα για εμπορικούς σκοπούς, δεν
διατίθενται αυτούσια προς πώληση αλλά δημοσιεύονται
σε επιστημονικά περιοδικά και είναι ευρέως διαθέσιμα
στους ενδιαφερόμενους χωρίς αποκλεισμό.
β) Εφαρμοσμένη έρευνα είναι οι πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες που εκπονούνται με σκοπό την απόκτηση
νέων γνώσεων, εφ' όσον έχουν συγκεκριμένο πρακτικό
στόχο. Η εφαρμοσμένη έρευνα εκπονείται για να διερευνήσει είτε τις πιθανές χρήσεις των υποσχόμενων ευρημάτων της βασικής έρευνας είτε για να προσδιορίσει
νέες μεθόδους και τρόπους για την επίτευξη συγκεκριμένων και προκαθορισμένων στόχων. Χρησιμοποιεί την
υπάρχουσα και την αποκτώμενη γνώση για την επίλυση
συγκεκριμένων προβλημάτων και προσδίδει λειτουργική
μορφή στις ιδέες. Τα αποτελέσματα της εφαρμοσμένης
έρευνας έχουν πρωταρχικά εφαρμογή σε ένα περιορισμένο αριθμό προϊόντων, λειτουργικών διαδικασιών,
μεθόδων ή συστημάτων.
γ) Πειραματική ανάπτυξη είναι οι συστηματικές εργασίες, οι οποίες βασίζονται στις γνώσεις που έχουν
αποκτηθεί από την έρευνα και την πρακτική εμπειρία
και στοχεύουν στην παραγωγή νέων υλικών, προϊόντων
και συσκευών, στην εγκατάσταση νέων διαδικασιών, συστημάτων και υπηρεσιών ή στην ουσιαστική βελτίωση
αυτών που έχουν ήδη παραχθεί ή εγκατασταθεί.
Άρθρο 2
Οριοθέτηση/Διάκριση δραστηριοτήτων
επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας
(υπαγωγές - εξαιρέσεις)
1) Βασικό κριτήριο για την οριοθέτηση/διάκριση των
δραστηριοτήτων επιστημονικής και τεχνολογικής έρευ-
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νας σε σχέση με συναφείς επιστημονικές, τεχνολογικές
και βιομηχανικές δραστηριότητες είναι η παρουσία στις
δραστηριότητες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας
ενός αξιόλογου στοιχείου πρωτοτυπίας και η άρση επιστημονικής ή τεχνολογικής αβεβαιότητας, όταν δηλαδή η
λύση σε ένα πρόβλημα δεν είναι εύκολα εμφανής σε άτομο εξοικειωμένο με το βασικό απόθεμα της γνώσης και
των τεχνικών που χρησιμοποιούνται στο σχετικό τομέα.
2) Για την οριοθέτηση/διάκριση κατά τα ανωτέρω των
δραστηριοτήτων επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας ισχύουν ιδίως οι κατωτέρω υπαγωγές και εξαιρέσεις:
α) Υπάγονται ο σχεδιασμός, η κατασκευή ενός ή περισσοτέρων πρωτοτύπων και οι σχετικές δοκιμές. Η κατασκευή σειράς πρωτοτύπων για την ικανοποίηση άλλων
αναγκών, η οποία έπεται της επιτυχούς ολοκλήρωσης
των δοκιμών του αρχικού πρωτοτύπου, εξαιρείται.
β) Υπάγονται η κατασκευή και λειτουργία πιλοτικών
έργων σε πειραματική φάση προκειμένου να αποκτηθεί
εμπειρία και να συνδυαστούν κατασκευαστικές μελέτες
και άλλα δεδομένα για τη δημιουργία προδιαγραφών
νέων προϊόντων, τον σχεδιασμό ειδικού εξοπλισμού και
δομών καθώς και για την προετοιμασία οδηγιών λειτουργίας και εγχειριδίων διαδικασιών και μεθόδων.
γ) Υπάγονται οι εργασίες βιομηχανικού σχεδιασμού
μόνο εφόσον είναι απαραίτητες για την υλοποίηση των
δραστηριοτήτων επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας. Εξαιρείται ο σχεδιασμός που αφορά την διαδικασία
παραγωγής.
δ) Υπάγονται οι εργασίες βιομηχανικής μηχανικής
μόνο αν για την επιτυχή υλοποίηση τους απαιτηθεί περαιτέρω έρευνα.
ε) Υπάγεται η ανάπτυξη προγραμμάτων πρωτοτύπου
και καινοτομικού λογισμικού, εφόσον επιφέρουν ουσιαστική επιστημονική ή τεχνολογική πρόοδο και εφόσον
ο σκοπός του κάθε έργου είναι η συστηματική επίλυση
μιας επιστημονικής ή τεχνολογικής αβεβαιότητας. Η
ανάπτυξη αυτών έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του
αποθέματος της γνώσης.
Η ανάπτυξη λογισμικού μπορεί να αφορά σε τελικό
προϊόν ή να αποτελεί μέρος συγκεκριμένου προγράμματος επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.
Στις δραστηριότητες ανάπτυξης λογισμικού περιλαμβάνονται:
αα) Η ανάπτυξη τεχνολογιών πληροφορικής στο επίπεδο λειτουργικών συστημάτων, αλγορίθμων, γλωσσών
προγραμματισμού, διαχείρισης δεδομένων, λογισμικού
επικοινωνιών, εργαλείων ανάπτυξης λογισμικού.
ββ) Η ανάπτυξη τεχνολογιών διαδικτύου.
γγ) Η έρευνα σε μεθόδους σχεδιασμού, ανάπτυξης,
εκμετάλλευσης ή συντήρησης λογισμικού.
δδ) Η ανάπτυξη εργαλείων λογισμικού ή τεχνολογιών
πληροφορικής σε εξειδικευμένες περιοχές της πληροφορικής όπως image processing, παρουσίαση γεωγραφικών δεδομένων, αναγνώριση χαρακτήρων, τεχνητή
νοημοσύνη κλπ.
Από τις δραστηριότητες ανάπτυξης λογισμικού εξαιρούνται:
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εε) Δραστηριότητες που χρησιμοποιούν γνωστές μεθόδους και εργαλεία λογισμικού για την ανάπτυξη εφαρμογών για επιχειρήσεις και συστημάτων πληροφορικής.
στστ) Οι αναβαθμίσεις, προσθήκες ή αλλαγές σε υπάρχοντα προγράμματα ή συστήματα.
ζζ) Η υποστήριξη υπαρχόντων συστημάτων.
ηη) Η μετατροπή ή η προσαρμογή γλωσσών προγραμματισμού ή άλλων αναπτυξιακών εργαλείων/βιβλιοθηκών.
θθ) Οι προσαρμογές υπαρχόντων προγραμμάτων και
οι προσθήκες λειτουργιών για τους χρήστες εφαρμογών.
ιι) Ο εντοπισμός και η απομάκρυνση σφαλμάτων σε
υπάρχουσες εφαρμογές.
στ) Υπάγονται οι κλινικές δοκιμές (μελέτες) φάσεων
1, 2 και 3 νέων φαρμάκων εμβολίων και θεραπειών. Οι
κλινικές δοκιμές φάσης 4 οι οποίες συνεχίζουν τη δοκιμή φαρμάκων, εμβολίων ή θεραπειών έπειτα από την
έγκριση και παραγωγή ή εφαρμογή αυτών εκλαμβάνονται ως δραστηριότητες επιστημονικής και τεχνολογικής
έρευνας μόνο εάν επιφέρουν περαιτέρω επιστημονική
η τεχνολογική πρόοδο. Οι ανωτέρω δοκιμές των φάσεων 1, 2, 3 και 4 αναγνωρίζονται με την προϋπόθεση ότι
διενεργούνται με τη διαδικασία που προβλέπεται από
την Εθνική νομοθεσία.
Άρθρο 3
Δαπάνες επιστημονικής
και τεχνολογικής έρευνας
1) Οι δαπάνες που σχετίζονται με την εκτέλεση δραστηριοτήτων επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας
κατά τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2, είναι οι ακόλουθες:
α) Αποσβέσεις δαπανών αγοράς, κατασκευής ή επισκευής, συντήρησης, ανακαίνισης κτιρίων και κατά το
σκέλος αυτών, μετά από επιμερισμό, που σχετίζεται
αποκλειστικά με δραστηριότητες επιστημονικής και
τεχνολογικής έρευνας.
β) Αποσβέσεις δαπανών αγοράς ή χρηματοδοτικής
μίσθωσης εξοπλισμού και οργάνων εργαστηριακής υποδομής για το χρονικό διάστημα που χρησιμοποιούνται
για ερευνητικούς σκοπούς, όπως συσκευές, εργαλεία,
επιστημονικά όργανα, διατάξεις και τα εξαρτήματά τους
(εργαστηριακής ή ημιβιομηχανικής κλίμακας) καθώς και
εγκαταστάσεις ημιβιομηχανικών (επιδεικτικών) δοκιμών.
Στις δαπάνες της κατηγορίας αυτής μπορεί να περιλαμβάνονται τυχόν πρόσθετα κόστη μεταφοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού καθώς και εκπαίδευσης του
προσωπικού στη χρήση του.
γ) Αποσβέσεις δαπανών αγοράς άυλων περιουσιακών
στοιχείων, αποσβέσεις δαπανών αγοράς αδειών χρήσης
εξειδικευμένων επιστημονικών «πακέτων»/προγραμμάτων Η/Υ τα οποία είναι απαραίτητα για την υλοποίηση
της έρευνας. Δεν περιλαμβάνεται σύνηθες λογισμικό
γενικής χρήσεως, μη εστιασμένο στις ιδιαίτερες υπολογιστικές ανάγκες του συγκεκριμένου έργου.
δ) Οι τρέχουσες λειτουργικές δαπάνες όπως ενοίκια
ή λειτουργική μίσθωση, λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης, σταθερής και κινητής τηλεφωνίας,
ταχυδρομικά έξοδα κ.λπ., κατά το σκέλος αυτών, μετά
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από επιμερισμό, που σχετίζεται αποκλειστικά με δραστηριότητες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.
ε) Αμοιβές κάθε βαθμίδας προσωπικού (εργαζόμενοι
με σύμβαση εξαρτημένης σχέσης εργασίας, αορίστου ή
ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου), που απασχολείται στην εκτέλεση του έργου επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας κατά το διάστημα υλοποίησης αυτού
και κατ' αναλογία προς το χρόνο της απασχόλησής του,
όπως εξειδικευμένοι επιστήμονες, μεταπτυχιακοί σπουδαστές, τεχνικοί και βοηθητικό διοικητικό προσωπικό.
Επισημαίνεται ότι οι δαπάνες τεχνικού-διοικητικού προσωπικού της επιχείρησης, δεν δύναται να υπερβαίνουν
σε ποσοστό το 20%, επί του συνόλου των δαπανών μισθοδοσίας της εγκεκριμένης ερευνητικής ομάδας του
έργου.
στ) Δαπάνες για μετακινήσεις εσωτερικού και εξωτερικού για συνεργασία με εργαστήρια κ.λπ., για ανακοίνωση αποτελεσμάτων σχετικών με το ερευνητικό έργο
που εκτελείται, εκτελέστηκε ή σχεδιάζεται να εκτελεστεί,
συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια, επιστημονικές συναντήσεις, που έχουν άμεση σχέση με το εκτελούμενο
έργο επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.
ζ) Δαπάνες για ευρύ φάσμα αναλώσιμων όπως χημικά
και μικροβιολογικά αντιδραστήρια, μικροεξαρτήματα
και όργανα μιας χρήσης ή περιορισμένου αριθμού χρήσεων.
η) Δαπάνες για την αγορά διπλώματος ευρεσιτεχνίας
στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
θ) Δαπάνες για την έκδοση διπλώματος ευρεσιτεχνίας
στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
ι) Δαπάνες σύνδεσης με βάσεις δεδομένων, εθνικά
και διεθνή δίκτυα γνώσης, ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες
ή άλλες ηλεκτρονικές πηγές παροχής εξειδικευμένων
γνώσεων και πληροφόρησης.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των
δαπανών αυτών είναι η αποκλειστική συνάφεια τους με
το φυσικό αντικείμενο του εκτελούμενου έργου επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.
κ) Ανάθεση με σύμβαση σε εξωτερικούς συνεργάτες ή
φορείς (ιδιωτικά εργαστήρια και επιχειρήσεις, δημόσια
ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια, Α.Ε.Ι και Α.Τ.Ε.Ι), συγκεκριμένου και σαφώς καθορισμένου τμήματος έργου
επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας. Οι επιλέξιμες για
τους σκοπούς της παρούσας δαπάνες υπεργολαβίας (φυσικών και νομικών προσώπων) για την εκτέλεση τμήματος
του ερευνητικού έργου δεν μπορούν να υπερβαίνουν το
70% του προϋπολογισμού του ερευνητικού έργου.
2) Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 1 δαπάνες είναι
περιοριστικές και καμία άλλη δαπάνη δεν γίνεται αποδεκτή.
Οι δαπάνες που κρίνονται επιλέξιμες στο πλαίσιο του
έργου, υπολογίζονται στη βάση του πραγματικού κόστους, δηλαδή έχουν πραγματοποιηθεί από τις επιχειρήσεις και τεκμηριώνονται από εξοφλημένα τιμολόγια
ή λογιστικά στοιχεία ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας
και στη βάση απλοποιημένου κόστους για τις δαπάνες
προσωπικού (μισθοδοσία με βάση σύμβαση εξαρτη-
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μένης σχέσης εργασίας αορίστου/ορισμένου χρόνου ή
μίσθωσης έργου).
3) Για τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού της κατηγορίας δαπανών προσωπικού (περίπτωση ε) λαμβάνεται
υπόψη το ετήσιο ύψος αμοιβών των εργαζομένων που
θα απασχοληθούν στο έργο (μεικτές αμοιβές εργαζομένου, εργοδοτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης,
δώρα εορτών, επίδομα αδείας και λοιπά επιδόματα).
Έκτακτες αποδοχές, που δεν προβλέπονται στη σύμβαση εργασίας και καταβάλλονται κατά περίπτωση, δεν
είναι επιλέξιμες.
Η συνολική επιλέξιμη αμοιβή ανά εργαζόμενο προσδιορίζεται με βάση τον πραγματικό χρόνο που αυτός
απασχολείται με άμεση παροχή εργασίας στο πλαίσιο
του έργου. Το μικτό ωριαίο κόστος απασχόλησης υπολογίζεται ως το πηλίκο του τελευταίου τεκμηριωμένου
ετήσιου μικτού κόστους απασχόλησης, όπως αυτό ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία, και του αριθμού των
1720 παραγωγικών ωρών για άτομα που εργάζονται με
καθεστώς πλήρους απασχόλησης ή αναλογία των 1720
ωρών για άτομα που εργάζονται με καθεστώς μερικής
απασχόλησης.
Σε περίπτωση που το τελευταίο ετήσιο μικτό κόστος
απασχόλησης του προσωπικού για το δικαιούχο δεν είναι
διαθέσιμο (12 συνεχείς μήνες), το ετήσιο μικτό κόστος
απασχόλησης μπορεί να υπολογιστεί από το διαθέσιμο
τεκμηριωμένο κόστος απασχόλησης ή από το κόστος
απασχόλησης που προβλέπεται στη σχετική σύμβαση
του απασχολούμενου με το δικαιούχο, κατάλληλα προσαρμοσμένο για περίοδο 12 μηνών.
Το μικτό ωριαίο κόστος απασχόλησης, που υπολογίζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω και αφορά στο προσωπικό
της επιχείρησης με εξαρτημένη σχέση εργασίας, αποτελεί επιλογή απλοποιημένου κόστους.
Στις περιπτώσεις που το προσωπικό απασχολείται στο
έργο για το σύνολο του συμβατικού του χρόνου ή για
σταθερό ποσοστό του συμβατικού χρόνου απασχόλησης, οι δαπάνες για αμοιβές προσωπικού μπορούν να
υπολογίζονται όχι με βάση το ωριαίο κόστος απασχόλησης αλλά ως το γινόμενο του σταθερού ποσοστού
του συμβατικού του χρόνου με το μικτό μηνιαίο κόστος
απασχόλησης. Το μικτό μηνιαίο κόστος απασχόλησης
υπολογίζεται ως το ετήσιο μικτό κόστος απασχόλησης
διά δώδεκα (12) και αποτελεί επιλογή απλοποιημένου
κόστους.
4) Για την επαλήθευση των δαπανών του έργου απαιτείται τεκμηρίωση με τα ακόλουθα έγγραφα τα οποία
αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Τ σύμφωνα με το
άρθρο 5 της παρούσης:
• Αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων, που λαμβάνουν
για την πραγματοποίηση του έργου και ορίζουν σωρευτικά:
α) το αντικείμενο και τους στόχους του εκτελούμενου
έργου επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας,
β) το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης,
γ) την σύνθεση της ομάδας έργου,
δ) τον προϋπολογισμό ανά κατηγορία δαπάνης και το
συνολικό προϋπολογισμό του έργου.
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• Φωτοαντίγραφα των παραστατικών δαπανών ανά
κατηγορία δαπάνης:
- τιμολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής ισχύος, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία,
- αποδεικτικά εξόφλησης για παραστατικά που προβλέπεται η εξόφλησή τους μέσω τραπεζικής πληρωμής,
πλην αυτών του απλοποιημένου κόστους,
- αναλυτικό καθολικό των ξεχωριστών λογαριασμών
του έργου ανά κατηγορία δαπάνης στην περίπτωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων ή αντίγραφο του βιβλίου
εσόδων-εξόδων στην περίπτωση τήρησης απλογραφικών βιβλίων, υπογεγραμμένα απ τον νόμιμο εκπρόσωπο
της επιχείρησης και τον υπεύθυνο τήρησης λογιστικής
απεικόνισης.
- Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου, υπογεγραμμένη
αρμοδίως, το περιεχόμενο της οποίας θα ορίζεται στην
ανακοίνωση της Γ.Γ.Ε.Τ, που αναρτάται κάθε έτος στον
ιστότοπο της Γ.Γ.Ε.Τ.
5) Δεν αποτελούν δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1:
α) Οι κάθε είδους αμοιβές μετόχων, ιδιοκτητών, διευθυνόντων συμβούλων, προέδρων Δ.Σ., μελών διοικητικών συμβουλίων, εταίρων, διαχειριστών, γενικών
διευθυντών, όσων συνδέονται με αυτούς με συγγένεια
α' βαθμού και των συζύγων αυτών, της δικαιούχου επιχείρησης καθώς και οι αμοιβές φυσικών προσώπων με
τις προηγούμενες ιδιότητες σε συνδεδεμένες κατά την
έννοια του άρθρου 2 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) με αυτή
επιχειρήσεις, όπως και των προσώπων που είχαν μια από
τις παραπάνω ιδιότητες κατά τα δύο προηγούμενα φορολογικά έτη από αυτό της πραγματοποίησης των υπό
κρίση δαπανών.
β) Οι δαπάνες που αφορούν αποζημιώσεις απόλυσης,
έκτακτες αμοιβές και παροχές σε είδος.
Άρθρο 4
Υποχρεώσεις Επιχειρήσεων
Για την εφαρμογή των φορολογικών εκπτώσεων σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις:
1) Οι δραστηριότητες επιστημονικής και τεχνολογικής
έρευνας πρέπει να συνδέονται με έργα αποκλειστικά αυτοχρηματοδοτούμενα που υλοποιούνται, από την επιχείρηση. Εξαιρούνται τα έργα που χρηματοδοτούνται από
οποιονδήποτε άλλο εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνή φορέα.
Ένα έργο επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας
αποτελείται από διάφορες δέσμες εργασιών, δραστηριότητες ή υπηρεσίες, περιλαμβάνει σαφείς στόχους και
συγκεκριμένα παραδοτέα για τον προσδιορισμό των
σχετικών αποτελεσμάτων και τη σύγκριση των αποτελεσμάτων με τους τεθέντες στόχους.
2) Η επιχείρηση οφείλει να τηρεί ιδιαίτερο λογαριασμό
στα λογιστικά της αρχεία, στα οποία θα καταχωρούνται
οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και
να διαφυλάττει τα λογιστικά αρχεία και τις σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων (αποφάσεις Διοικητικού
Συμβουλίου, Γεν. Διευθυντή, Διευθυντή Ερευνών κ.λπ.,
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βεβαιώσεις της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας για την υπαγωγή) για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας για
όσο χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις των ν. 4172/2013
(Α΄167) και ν. 4308/2014 (Α΄ 251).
Άρθρο 5
Διαδικασίες πιστοποίησης
1) Ο τύπος και το περιεχόμενο των αιτημάτων καθώς
και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ανά κατηγορία δαπάνης, που πρέπει να υποβάλλονται στην ΓΓΕΤ για την
πιστοποίηση των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, καθορίζονται κατ' έτος με ανακοινώσεις,
οι οποίες υποχρεωτικά θα αναρτώνται στο διαδικτυακό
τόπο της ΓΓΕΤ.
2) Αιτήματα μπορούν να υποβάλουν όλες οι επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τη νομική μορφή με την οποία
λειτουργούν.
3) Ο ποιοτικός έλεγχος σχετικά με το αντικείμενο του
ερευνητικού έργου, την υλοποίηση, τα παραδοτέα σε
σχέση με τους στόχους και η πιστοποίηση των δαπανών
διενεργούνται από Επιτροπές Πιστοποίησης Δαπανών
Ε&Τ που θα ορίζει η/ο Γενική/ός Γραμματέας Έρευνας
και Τεχνολογίας με την έκδοση των σχετικών διοικητικών
πράξεων.
Στις περιπτώσεις όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο από την
Υπηρεσία ή από την Επιτροπή Πιστοποίησης Δαπανών
Ε&Τ προτείνεται ο ορισμός ειδικών εμπειρογνωμόνων
από το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών της ΓΓΕΤ
για την εξέταση του φυσικού αντικειμένου. Οι ειδικοί
εμπειρογνώμονες υποβάλλουν τη γνωμοδότηση τους
στην επιτροπή η οποία και την αξιοποιεί για την σύνταξη
και ολοκλήρωση της έκθεσης πιστοποίησης.
4) Οι ανωτέρω οριζόμενες επιτροπές δύναται να πραγματοποιούν επιτόπιες επαληθεύσεις του φυσικού και του
οικονομικού αντικειμένου στην έδρα της επιχείρησης.
5) Η Επιτροπή Πιστοποίησης Δαπανών Ε&Τ ολοκληρώνει το έργο της με την υποβολή στην Υπηρεσία έκθεσης
πιστοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
προς έγκριση από την/τον Γενική/ό Γραμματέα Έρευνας
και Τεχνολογίας.
6) Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας, η
ΓΓΕΤ εκδίδει σχετικές βεβαιώσεις οι οποίες αποστέλλονται στους δικαιούχους και κοινοποιούνται στις αρμόδιες
Φορολογικές Αρχές.
7) Οι δικαιούχοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και
ορθής συμπλήρωσης των αρχείων που συμπεριλαμβάνονται στο αίτημα για το χαρακτηρισμό των δαπανών
ως Ε&Τ.
8) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στο αίτημα, η Υπηρεσία ανακαλεί
την τυχόν χορηγηθείσα βεβαίωση και επισύρονται οι
προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Οι διατάξεις της παρούσας έχουν εφαρμογή για τις
δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των
επιχειρήσεων του φορολογικού έτους 2018 και εντεύθεν.
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Για το χαρακτηρισμό των δαπανών επιστημονικής
και τεχνολογικής έρευνας του φορολογικού έτους 2017
έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της 109343/Ι2/11.07.2017
κοινής υπουργικής απόφασης: «Κριτήρια χαρακτηρισμού δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας
των επιχειρήσεων» (Β΄ 2351).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης.
Αθήνα, 21 Ιουνίου 2019
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων

Οικονομικών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Υφυπουργός Οικονομικών
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ
Ι

Αριθμ. 1769/149390
(2)
Καθορισμός ύψους ενίσχυσης ανά επιλέξιμο
τόνο γάλακτος παραγόμενου στα μικρά νησιά
του Αιγαίου Πελάγους το έτος 2018 με προορισμό την παραγωγή παραδοσιακών τυριών και
γιαούρτης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις:
α. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
(Α' 98),
β. του π.δ. 97/2017 (ΦΕΚ 138/τ.Α΄/15-9-2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»,
γ. της παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4384/2016 (Α΄ 78),
«Αγροτικοί Συνεταιρισμοί μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις», που
τροποποίησε την παρ. 2 του αρ. 62 του ν. 4235/2014 (Α΄
32) «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην
εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους
τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και
Προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
δ. της 2429/119958/6.9.2018 (ΦΕΚ Β΄ 3901) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην
Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ολυμπία Τελιγιορίδου»,
ε. των άρθρων 13 μέχρι και 29 του ν. 2637/1998
(Α΄ 200) «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου
Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με
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το άρθρο 4 του ν. 2732/1999 (ΦΕΚ Α' 154), το άρθρο 24
του ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223/Α΄) και το άρθρο 29 παρ. 1-8
του ν. 3147/2003 (ΦΕΚ 135/A/2003),
στ. του ν. 3871/2010 «Περί Δημοσιονομικής Διαχείρισης
και Ευθύνης και του ν. 4270/2014 «Περί Αρχών Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
ζ. της 328609/28-09-2009 κοινής υπουργική απόφασης «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του
Κοινοτικού καθεστώτος, όσον αφορά την ενίσχυση της
τοπικής παραγωγής γάλακτος που προορίζεται για την
παραγωγή παραδοσιακών τυριών στα μικρά νησιά του
Αιγαίου Πελάγους - Καν. (ΕΚ) 1405/2006 του Συμβουλίου» (Β' 2117) όπως ισχύει κάθε φορά,
η. της 242466/10.02.2010 υπουργικής απόφασης
(Β' 138), Λεπτομέρειες εφαρμογής της αριθ. 328609/
28-09-2009 κοινής υπουργικής απόφασης «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κοινοτικού καθεστώτος, όσον αφορά την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής γάλακτος που προορίζεται για την παραγωγή
παραδοσιακών τυριών στα μικρά νησιά του Αιγαίου
Πελάγους - Καν.(ΕΚ) 1405/2006 του Συμβουλίου"», όπως
ισχύει κάθε φορά,
θ. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, πέραν αυτής που έχει προκληθεί με την
328609/28.9.2009 απόφαση (Β΄ 2117/30.9.2009), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τους Κανονισμούς:
α. Αριθμ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων
για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου και για την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1405/2006 του
Συμβουλίου (L78/20.3.2013).
β. Αριθμ. 181/2014 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 229/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της
13ης Μαρτίου 2013 σχετικά με τον καθορισμό ειδικών
μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου
(L63/4.3.2014).
γ. Αριθμ. 178/2014 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση
του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 13ης Μαρτίου 2013
σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία
στα μικρά νησιά του Αιγαίου (163/4.3.2014).
3. Το αριθμ. 47430/11-06-2019 έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ
«Στοιχεία για τον καθορισμό του ύψους ενίσχυσης για
την παραγωγή γάλακτος που προορίζεται για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών έτους 2018 στα μικρά
νησιά του Αιγαίου Πελάγους», αποφασίζει:
Άρθρο 1
Στο πλαίσιο εφαρμογής της 328609/28-09-2009 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, και ειδικότερα
του άρθρου 1, παρ. 1 αυτής, καθώς και της 242466/2010
υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, καθορίζεται το ύψος
ενίσχυσης για το 2018 ανά επιλέξιμο τόνο αγελαδινού,
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πρόβειου και αιγείου γάλακτος, παραγόμενου στα μικρά
νησιά του Αιγαίου Πελάγους, που προορίζεται για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών και γιαούρτης, ως εξής:
(α) σε 46,20 € ανά επιλέξιμο τόνο αγελαδινού και αιγείου γάλακτος,
(β) σε 66,10 € ανά επιλέξιμο τόνο πρόβειου γάλακτος.
Άρθρο 2
Ισχύς
Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται για τις αιτήσεις
ενίσχυσης που υποβλήθηκαν για το έτος 2018.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Ιουνίου 2019
Ο Υπουργός

Η Υφυπουργός

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ

ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ
Ι

Αριθμ. πράξης 4797

(3)

Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικειμένου μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 15 του ν. 4485/2017.
2. Τη διάταξη του άρθρου, 27 παρ. 7 του ν. 4386/2016
«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
3. Την 162818/29-9-2017 υπουργική απόφαση μετάταξης του Κολομβάτσου σε θέση μέλους Εργαστηριακού
Διδακτικού Προσωπικού (ΦΕΚ 993/τ.Γ΄/9-10-2017).
4. Την από 12-4-2019 εισήγηση του Τομέα Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών.
5. Την από 15-4-2019 απόφαση της Συνέλευσης του
Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.
6. Το αριθμ. 18191057/18-4-2019 έγγραφο του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.
7. Την αριθμ. 18191006/5-4-2019 αίτηση του ενδιαφερόμενου, διαπιστώνουμε:
ότι το γνωστικό αντικείμενο του Κωνσταντίνου Κολομβάτσου του Μιλτιάδη, μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Πληροφορικής
και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του
Ιδρύματος καθορίζεται σε «Ευφυή Συστήματα με έμφαση στο Διάχυτο Υπολογισμό».
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Ιουνίου 2019
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
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Aριθμ. πράξης 4798
(4)
Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικειμένου μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Aριθμ. πράξης 4799
(5)
Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικειμένου μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 15 του ν. 4485/2017.
2. Τη διάταξη του άρθρου 27 παρ. 7 του ν. 4386/2016
«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
3. Την 162818/29-9-2017 υπουργική απόφαση μετάταξης της Λουκά σε θέση μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΦΕΚ 993/τ.Γ΄/9-10-2017).
4. Την από 9-4-2019 εισήγηση του Τομέα Θεωρητικής
Πληροφορικής.
5. Την από 15-4-2019 απόφαση της Συνέλευσης του
Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.
6. Το αριθμ. 18191058/18-4-2019 έγγραφο του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.
7. Την αριθμ. 18191004/4-4-2019 αίτηση της ενδιαφερόμενης, διαπιστώνουμε:
ότι το γνωστικό αντικείμενο της Μαρίας Λουκά του Ανδρέα, μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της
Σχολής Θετικών Επιστημών του Ιδρύματος καθορίζεται
σε «Επιστημονικοί Υπολογισμοί».
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 15 του ν. 4485/2017.
2. Τη διάταξη του άρθρου 27 παρ. 7 του ν. 4386/2016
«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
3. Την 162818/29-9-2017 υπουργική απόφαση μετάταξης του Τσίπουρα σε θέση μέλους Εργαστηριακού
Διδακτικού Προσωπικού (ΦΕΚ 993/τ.Γ΄/9-10-2017).
4. Την από 12-4-2019 εισήγηση του Τομέα Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος.
5. Την από 15-4-2019 απόφαση της Συνέλευσης του
Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.
6. Το αριθμ. 18191062/18-4-2019 έγγραφο του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.
7. Την αριθμ. 18191009/5-4-2019 αίτηση του ενδιαφερόμενου, διαπιστώνουμε:
ότι το γνωστικό αντικείμενο του Αριστείδη Τσίπουρα του Γεωργίου, μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του
Ιδρύματος καθορίζεται σε «Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα-Υποσυστήματα και Διατάξεις».
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Ιουνίου 2019

Αθήνα, 20 Ιουνίου 2019

Ο Πρύτανης

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
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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.

*02026002806190008*

