
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης 
«ΚΑΝΑΒΕΣ ΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΕ-
ΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΚΑΝΑΒΕΣ 
ΟΙΑ ΑΕ» στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής 
Επιχειρηματικότητας των άρθρων 37 έως 41 του 
ν. 4399/2016 (Γ’ κύκλος).

2 1η Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑ-
ΕΝ/93856/739/30.09.2020 απόφασης του Υπουρ-
γού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Προ-
κήρυξη 2ου κύκλου της Δράσης “Αντικατάσταση 
συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήμα-
τα φυσικού αερίου σε κατοικίες” που θα υλοποιη-
θεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β’ 4447).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρη-

σης «ΚΑΝΑΒΕΣ ΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΚΑΝΑ-

ΒΕΣ ΟΙΑ ΑΕ» στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενι-

κής Επιχειρηματικότητας των άρθρων 37 έως 41 

του ν. 4399/2016 (Γ’ κύκλος).

  Με την υπό στοιχεία 48110/ΥΠΕ/7/00388/Γ/ν.4399/ 
2016/23-04-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Γενι-
κής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις 
διατάξεις του ν. 4399/2016 και ειδικότερα στο καθεστώς 
ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας των άρθρων 
37 έως 41 αυτού (Γ’ κύκλος), επενδυτικού σχεδίου της 
επιχείρησης «ΚΑΝΑΒΕΣ ΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΚΑΝΑΒΕΣ ΟΙΑ 
ΑΕ» που αναφέρεται «στην ίδρυση νέας ξενοδοχειακής 
μονάδας πέντε (5*) αστέρων, δυναμικότητας 30 δωμα-
τίων/80 κλινών» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 
55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στην το-
ποθεσία Λυγαριές της Δ.Κ. Νάουσας της Δ.Ε. Πάρου, στη 
νήσο Πάρο, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, συνολικού 
επιλέξιμου κόστους ίσου με 6.252.502,24 ευρώ και συνο-

λικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 6.252.502,24 ευρώ.
Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση ως εξής:

- Ποσά ανά είδος ενίσχυσης (σε €):

Δ.1 Ποσό ενίσχυσης με τη μορφή της ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ (Για Συμβατική Επένδυση)

ΣΥΝΟΛΟ Δ.1 1.875.750,67 €

- Ποσοστά ενίσχυσης ανά κατηγορία δαπανών:

6.1  Υπολογισμός Ποσοστών Ενίσχυσης του Επενδυτικού 
Σχεδίου

Ποσοστά Ενίσχυσης του Επενδυτικού 
Σχεδίου Ποσοστό (%)

Α.1  ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων 
(άρθρο 8)

ΟΜΑΔΑ Α. 
Περιφερειακές Ενισχύσεις - επενδυτικές ενισχύσεις 
(άρθρο 14, ΓΑΚ 651/2014)
(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου 
εγκατάστασης για Μεγάλες Επιχειρήσεις 
(παρ. 1, άρθρο 11)

20,000%

(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω ΜΜΕ (ισχύει 
για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ. €) 10,000%

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης 30,000%

Α.2  ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ Δαπάνες ΕΚΤΟΣ Περιφερειακών 
Ενισχύσεων (άρθρο 9)

ΟΜΑΔΑ Β. 
Ενισχύσεις προς ΜΜΕ (άρθρο 18 ΓΑΚ 651/2014)
(α)  Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου 

εγκατάστασης για Μεγάλες 
Επιχειρήσεις (παρ. 2, άρθρο 11)

50,000%

(β)  Αυξημένο ποσοστό λόγω ΜΜΕ (ισχύει 
για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ. €) -

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης 50,000%

ΟΜΑΔΑ Γ. 
Ενισχύσεις για νεοσύστατες επιχειρήσεις 
(άρθρο 22, ΓΑΚ 651/2014)
(α)  Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου 

εγκατάστασης για Μεγάλες 
Επιχειρήσεις (παρ. 2, άρθρο 11)

100,000%

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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(β)  Αυξημένο ποσοστό λόγω ΜΜΕ (ισχύει 
για επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκ. €) -

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης 100,000%

Οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουρ-
γηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται 
σε 12,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ

    Ι 

 Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/46126/782 (2)
1η Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/

ΕΣΠΑΕΝ/93856/739/30.09.2020 απόφασης του 

Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτ-

λο «Προκήρυξη 2ου κύκλου της Δράσης “Αντι-

κατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαί-

ου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες” 

που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-

2020» (Β’ 4447).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-

νηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

2. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων……. 
Μετονομασία ……. του Υπουργείου Παραγωγικής Ανα-
συγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας….» (Α’ 114).

3. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

4. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’ 160).

5. Το ν. 4304/2014 «Έλεγχος των οικονομικών και πολι-
τικών κομμάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής 
και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 234) 
και ειδικότερα το άρθρο 28 αυτού.

6. Το ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο 
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.06.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 
(Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265).

7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1301/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δε-
κεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και την κατάργηση του υπ’ αρ. 1080/2006 
Κανονισμού του Συμβουλίου.

8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1303/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί κα-
θορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα-
μείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασ-
σας και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1083/2006».

9. Το π.δ. 420/1987 «Για εγκατάσταση δικτύων αερίων 
καυσίμων σε νέες οικοδομές» (Α’187), όπως έχει τροπο-
ποιηθεί.

10. Το ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δο-
μημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α’167).

11. Την υπό στοιχεία C (2014) 10160 final/18.12.2014 
(CCI 2014GR16M1OP001) απόφαση της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής περί έγκρισης του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020.

12. Την υπό στοιχεία 88238/ΕΥΘΥ 811/29-08-2016 
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοι-
κητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας με τίτλο «Σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτε-
λική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, Τομέα Ενέργειας» και αντικατάσταση των υπό 
στοιχεία Δ13/Φ7.11/18797/29.7.2008 (Β’ 1540) και Δ13/
Φ7.11/18801/29.07.2008 (Β’ 1577) κοινή υπουργική από-
φαση» (Β’ 2733).

13. Την υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχείρισης 
υπό στοιχεία 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 (Β’ 5968) 
του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Αντικατά-
σταση της υπό στοιχεία 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 
υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντι-
κατάσταση της υπό στοιχεία 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 
υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας 
δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - 
Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρη-
ματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές 
Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστά-
σεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων” 
(Β’1822)» (Β’3521).

14. Την υπ’ αρ. οικ 7507/22.06.2017 (ΑΔΑ:6ΙΚ8465ΧΙ8-
Ξ6Τ) πρόσκληση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης 
Τομεακών Ε.Π. ΕΤΠΑ και ΤΣ προς την Επιτελική Δομή 
ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα 
Ενέργειας (Κωδικός Πρόσκλησης 10.4e.16.3.5).

15. Τον ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών 
Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, 
Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων 
και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 179), όπως έχει τροποποιηθεί.

16. Τον ν. 2364/1995 «Σύσταση του σώματος Ενερ-
γειακού Ελέγχου και σχεδιασμού. Εισαγωγή, μεταφορά, 
εμπορία και διανομή φυσικού αερίου και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 252).

17. Την υπό στοιχεία Δ3/Α’/οικ.6598/20.03.2012 από-
φαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής με τίτλο «Τεχνικός Κανονισμός 
Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση 
λειτουργίας έως και 500mbar» (Β’ 976).
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18. Την υπ’ αρ. οικ.: 189533/2011 υπουργική απόφα-
ση «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των 
σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και 
νερού» (Β’ 2654).

19. Την υπό στοιχεία ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/30.06.2017 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την Έγκριση Κανο-
νισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Β’ 2367).

20. Την υπ’ αρ. 589/2016 απόφαση της Ρυθμιστικής 
Αρχής Ενέργειας (Β’ 487/2017) σχετικά με την Έγκριση 
Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου 
σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 8 του ν.4001/2011.

21. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 2016/679 του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απρι-
λίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δε-
δομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/
ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

22. Την υπ’ αρ. οικ 9665/08.09.2017 (ΑΔΑ: 7ΧΞ2465ΧΙ8-
ΠΡΧ) απόφαση για την ένταξη της πράξης «Αντικατάστα-
ση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα 
φυσικού αερίου σε κατοικίες» με κωδικό MIS 5009562 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» .

23. Το υπό στοιχεία 101295/ΕΥΚΕ 6349/21.09.2017 
έγγραφο της ΕΥΚΕ με θέμα «Διατύπωση γνώμης περί 
ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης για την υπό αξιολόγηση 
πράξη με τίτλο “Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης 
πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες”, 
με MIS 5009562, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του ΥΜΕ-
ΠΕΡΑΑ με κωδικό 10.4e.16.3.5 “Αντικατάσταση συστη-
μάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού 
αερίου σε κατοικίες”».

24. Την υπ’ αρ. 184771/897/18.12.2017 απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Από-
φαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (3) “Δη-
μοσιότητα” της Πράξης “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5009562».

25. Την υπ’  αρ. 184772/898/18.12.2017 απόφαση 
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο 
«Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) 
“Αντικατάσταση υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης 
πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες 
στην Περιφέρεια Αττικής” της Πράξης “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗ-
ΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ” με κωδικό ΟΠΣ 
(MIS) 5009562».

26. Την υπό στοιχεία Φ14/02/184780/899/18.12.2017 
(ΑΔΑ 6Ι014653Π8-9Α5) απόφαση του Υπουργού Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας «Προκήρυξη της Δράσης 
“Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου 
με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες” που θα υλο-
ποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020», όπως έχει 
τροποποιηθεί.

27. Την υπ’ αρ. 177493/548/23.07.2018 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Περιβάλ-

λοντος και Ενέργειας με θέμα «Διαδικασία, όροι μεταφο-
ράς των πιστώσεων που εγγράφονται στο Π.Δ.Ε. προς το 
φορέα υποδοχής και ελέγχου των αιτήσεων και πιστο-
ποίησης της κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης 
φυσικού αερίου για την καταβολή της χρηματοδότησης 
και την κάλυψη των εξόδων του, απαιτούμενα δικαιολο-
γητικά δημοσιονομικής τακτοποίησης των πληρωμών 
και λοιπές λεπτομέρειες για την υλοποίηση των δράσεων 
αντικατάστασης συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου 
με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες» (Β’ 3169).

28. Το γεγονός ότι η υπό στοιχείο 26 Προκήρυξη της 
Δράσης παρουσίασε μειωμένο ενδιαφέρον από επιλέ-
ξιμους ωφελούμενους με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο 
μέρος των πόρων της Δράσης να παραμένει αδιάθετο 
και την ανάγκη διείσδυσης του φυσικού αερίου σε ευπα-
θείς ομάδες καταναλωτών και εν γένει πελάτες χαμηλού 
εισοδήματος.

29. Την υπ’ αρ. 673/2020 έγκριση της Ρυθμιστικής 
Αρχής Ενέργειας «Πενταετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης 
Δικτύου Διανομής 2020-2024» (B’ 1715).

30. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/93856/739/ 
30.09.2020 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας με τίτλο «Προκήρυξη 2ου κύκλου της Δράσης 
“Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με 
συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες” που θα υλοποι-
ηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β’ 4447).

31. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη από αυτή που έχει εγκρι-
θεί με την υπό στοιχείο 22 του σκεπτικού, απόφαση 
ένταξης, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/ 
93856/739/30.09.2020 απόφασης του Υπουργού Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Προκήρυξη 2ου 
κύκλου της Δράσης “Αντικατάσταση συστημάτων θέρ-
μανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε 
κατοικίες” που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 
2014-2020» (Β’ 4447), ως ακολούθως.

Α. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 5.1. αντικαθίσταται 
ως εξής:

Η αίτηση επιχορήγησης υποβάλλεται από τους υπο-
ψηφίους δυνητικούς ωφελούμενους έως την 30 Ιουλίου 
2021, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 8 της 
παρούσας προκήρυξης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/ 
93856/739/30.09.2020 απόφαση του Υπουργού Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Προκήρυξη 2ου 
κύκλου της Δράσης “Αντικατάσταση συστημάτων θέρ-
μανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε 
κατοικίες” που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 
2014-2020» (Β’ 4447).

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η  απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Μαΐου 2021

Ο Υπουργός 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,




