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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
16 Σεπτεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Αποδοχή δωρεάς εκτιμώμενης αξίας δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00 €), των α) ΓΚΑΓΚΑΛΗ Αλέξανδρου και β) ΓΚΑΓΚΑΛΗ Αικατερίνης προς την Ελληνική Αστυνομία.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
2

Διορθώσεις σφαλμάτων στην υπ’ αρ. 77883/
22.07.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων που δημοσιεύθηκε στο
Β΄ 3110.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Αποδοχή δωρεάς εκτιμώμενης αξίας δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00 €), των α) ΓΚΑΓΚΑΛΗ Αλέξανδρου και β) ΓΚΑΓΚΑΛΗ Αικατερίνης προς την Ελληνική Αστυνομία.
Με την υπό στοιχεία 9007/11/798-B/08.09.2020 απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διαχειριστικής - Τεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής του Αρχηγείου της
Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 4182/2013 (Α΄ 185),
κατ΄ εφαρμογή και των διατάξεων των άρθρων 496, 498
και 499 Α.Κ., γίνεται αποδεκτή η δωρεά των α) ΓΚΑΓΚΑΛΗ
Αλέξανδρου και β) ΓΚΑΓΚΑΛΗ Αικατερίνης προς την Ελληνική Αστυνομία και συγκεκριμένα προς τη Διεύθυνση
Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, εκτιμώμενης αξίας δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00 €), που αφορά ένα (01)

Αρ. Φύλλου 3963

αυτοκίνητο, τύπου επιβατικό, μάρκας CITROEN, μοντέλο
C8 2.000cc, έτους κυκλοφορίας 2006.
Ο Προϊστάμενος Κλάδου Διαχειριστικής Τεχνικής
Υποστήριξης και Πληροφορικής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(2)
Στην υπ’ αρ. 77883/22.07.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων που δημοσιεύθηκε
στο Β΄ 3110 διορθώνονται:
1. Στη σελίδα 31562 στη Β΄ στήλη στον 14ο στίχο εκ
των άνω διαγράφεται το εσφαλμένο «5.», στον 19ο στίχο
εκ των άνω διαγράφεται το εσφαλμένο «6.», στον 33ο
στίχο εκ των άνω πριν τη λέξη «Εφόσον» τίθεται «5.»,
στον 18ο στίχο εκ των κάτω διορθώνεται το εσφαλμένο
«7» στο ορθό «6», στον 15ο στίχο εκ των κάτω διορθώνεται το εσφαλμένο «8» στο ορθό «7» και στον 6ο στίχο εκ
των κάτω διορθώνεται το εσφαλμένο «9» στο ορθό «8».
2. Στη σελίδα 31563 στην Α΄ στήλη στον 11ο στίχο εκ
των άνω πριν τη λέξη «Διευκρινίζεται» τίθεται «9.».
3. Στη σελίδα 31564 στη Β΄ στήλη, στον 6ο στίχο εκ των
άνω διορθώνεται το εσφαλμένο «παρούσας» στο ορθό
«3ης» και στον 6o στίχο εκ των κάτω μετά τη λέξη «Ιδρύματος» και την τελεία τίθενται οι λέξεις: «Σε περίπτωση
μη ύπαρξης οφειλών, ήδη καταβεβλημένα ποσά από τον
λήπτη της ενίσχυσης αντιλογίζονται από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και επιστρέφονται με ευθύνη αυτού».
4. Στη σελίδα 31569 στην Α΄ στήλη στον 21ο στίχο εκ
των άνω διορθώνεται το εσφαλμένο «31.10.2020» στο
ορθό «31.12.2020».
(Από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων)
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 3963/16.09.2020

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

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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

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

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

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02039631609200002*

