
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου 
προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ποσού 
60.000.000 ευρώ, για την κάλυψη ισόποσου δανεί-
ου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

2 Παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης 
βεβαιωμένων οφειλών για τα φυσικά και νομικά 
πρόσωπα που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 
19ης Ιουλίου 2022 σε περιοχές των Περιφερεια-
κών Ενοτήτων Βορείου Τομέα Αθηνών και Ανατο-
λικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2/121523/0025  (1)
   Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου 

προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ποσού 

60.000.000 ευρώ, για την κάλυψη ισόποσου δα-

νείου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) Των άρθρων 91 έως 108 του ν. 4549/2018 «Διατά-

ξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομι-
κών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων» και 
ιδίως των άρθρων 96 και 97 (Α’ 105), (β) του άρθρου 90 
του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), όπως το 
εν λόγω άρθρο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

(γ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

(δ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

(ε) της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805),

(στ) της παρ. 3 του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 
«Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία, και δια-
φάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων 
και της Κεντρικής Δημοσίας Διοίκησης» (Α’ 133), διότι 
συντρέχουν λόγοι κατεπείγοντος για την παροχή της 
εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς την Ευρω-
παϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την κατεπείγουσα 
προγραμματισμένη εκταμίευση του δανείου για τις 
07.10.2022.

2. Την υπό στοιχεία FI 92.142/16.03.2021 δανειακή 
σύμβαση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

3. Την υπό στοιχεία 3731/11.03.2021 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων, με την οποία εγκρίθηκε η υπό στοιχεία FI 
92.142/16.03.2021 δανειακή σύμβαση.

4. Το από 16.05.2022 μήνυμα ηλεκτρονικού τα-
χυδρομείου (υπ’  αρ. 2/121523/16.05.2022) και το 
υπ’  αρ. (0)52470_22/03.06.2022 έγγραφο (υπ’  αρ. 
2/125099/04.06.2022) του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων, με τα οποία το τελευταίο υπέβαλε αίτημα 
για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου.

5. Το από 30.06.2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων 
(υπ’ αρ. 2/130623/30.06.2022), με το οποίο η εν λόγω 
υπηρεσία διατύπωσε την υπ’ αρ. 103/2022 Γνώμη της, 
αναφορικά με την παροχή της εγγύησης του Ελληνι-
κού για το δάνειο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων.

6. Την από 15.07.2022 απόφαση της 6ης Συνεδρία-
σης της Διυπουργικής Επιτροπής του άρθρου 96 του 
ν. 4549/2018 (Α’ 105), με την οποία παρασχέθηκε η σύμ-
φωνη γνώμη στον Υπουργό Οικονομικών για την παροχή 
της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς την Ευρω-
παϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για το δάνειο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων.

7. Το από 15.09.2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (υπ’ αρ. 2/
169661/16.09.2022) με τους τελικούς όρους χρηματο-
δότησης του δανείου Ταμείου Παρακαταθηκών και Δα-
νείων, αποφασίζει:

Ι. Την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου 
(ΕΔ) προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), 
ποσού 60.000.000 ευρώ, για την κάλυψη ισόποσου δανεί-
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ου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ), στο 
πλαίσιο της υπό στοιχεία FI 92.142/16.03.2021 δανειακής 
σύμβασης (πρώτη εκταμίευση).

Σκοπός του δανείου είναι η χορήγηση, από μέρους 
του ΤΠΔ, δανείων στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, στους συν-
δέσμους Δήμων και στα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ, για 
την υλοποίηση έργων στο πλαίσιο του προγράμματος 
ανάπτυξης και αλληλεγγύης της τοπικής αυτοδιοίκησης 
«Αντώνης Τρίτσης» (λειτουργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο 
το ΤΠΔ ως ενδιάμεσος φορέας χρηματοδότησης).

Οι κυριότεροι οικονομικοί όροι του δανείου έχουν ως 
εξής:

ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ FI 92.142/16.03.2021

Ποσό 60.000.000 ευρώ

Επιτόκιο Σταθερό - 2,935% 
ετησίως

Πληρωμή τόκων Σε ετήσια βάση, 
στις 07.10 κάθε έτους

Πληρωμή κεφαλαίου Σε ετήσια βάση, 
στις 07.10 κάθε έτους

Ημερομηνία εκταμίευσης 07.10.2022

Διάρκεια δανείου 25 έτη

Περίοδος χάριτος 5 έτη

Πρώτη πληρωμή 
κεφαλαίου 07.10.2027

Τελευταία πληρωμή 
κεφαλαίου 07.10.2047

Οι ημερομηνίες πληρωμής, εάν συμπίπτουν 
με αργίες, δύναται να μεταφερθούν προς την 

πλησιέστερη εργάσιμη ημέρα.
Το ΤΠΔ αναλαμβάνει να μετακυλίει πλήρως στους 

τελικούς δανειολήπτες το (όποιο) χρηματοδοτικό πλε-
ονέκτημα προέρχεται από την ΕΤΕπ. Επίσης, το ΤΠΔ, σε 
περίπτωση υλοποίησης έργων τα οποία συνιστούν οι-
κονομική δραστηριότητα, αναλαμβάνει να διασφαλίζει 
την υπαγωγή αυτών στις κατάλληλες ενωσιακές νομικές 
διατάξεις, προς συμμόρφωση με το δίκαιο των κρατικών 
ενισχύσεων.

ΙΙ. Με την παρούσα απόφαση και κατά τα ειδικότερα 
οριζόμενα στη Σύμβαση Εγγύησης μεταξύ του ΕΔ και 
της ΕΤΕπ, το ΕΔ εγγυάται, σε περίπτωση κατάπτωσης, 
την καταβολή στην ETEπ των εκάστοτε οφειλόμενων 
και καταβλητέων από το ΤΠΔ ποσών, σύμφωνα με την 
ανωτέρω δανειακή σύμβαση.

Η ΕΤΕπ, για τους σκοπούς της ως άνω καταβολής, με 
επιστολή της προς τη Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων 
και Κίνησης Κεφαλαίων (ΔΚΕΚΚ) του Γενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους, ενημερώνει το ΕΔ αποστέλλοντας κατά-
σταση με ανάλυση της οφειλής, καλώντας το να προβεί 
σε εκπλήρωση των υποχρεώσεών του ως εγγυητή.

Το ΤΠΔ, σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής, με όμοια 
επιστολή του ενημερώνει εγκαίρως το ΕΔ (ΔΚΕΚΚ), σε 
κάθε δε περίπτωση προ διαστήματος 10 εργάσιμων 
ημερών από την εκάστοτε καταληκτική ημερομηνία 

πληρωμής, αιτούμενο την καταβολή από αυτό (ΕΔ) των 
οφειλόμενων ποσών. Το ΕΔ, ακολούθως, μεριμνά για τη 
βεβαίωση των ως άνω ποσών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., σύμ-
φωνα με το άρθρο 126 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει 
κάθε φορά. Η δια της παρούσης επιβαλλόμενη στο ΤΠΔ 
υποχρέωση ενημέρωσης δεν επηρεάζει καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο την εγγυητική ευθύνη του ΕΔ έναντι της ΕΤΕπ.

ΙΙI. Καθορίζεται προμήθεια υπέρ του ΕΔ 1,00% για την 
παρεχόμενη εγγύησή του, την οποία το ΤΠΔ θα καταβάλ-
λει στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2/
9441/0025/23.01.2012 απόφαση του Υπουργού Οικο-
νομικών.

IV. Η ΕΤΕπ θα αποστείλει στη ΔΚΕΚΚ θεωρημένο αντί-
γραφο της Σύμβασης Εγγύησης μεταξύ αυτής και του ΕΔ 
για το δάνειο των 60.000.000 ευρώ του ΤΠΔ.

V. Από τις διατάξεις της παρούσας δύναται να προκλη-
θεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σε 
περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης του ΕΔ, το ύψος 
της οποίας υπολογίζεται σε 60.000.000 ευρώ, πλέον τό-
κων και εξόδων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθμ. Α.1127 (2)
Παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης 

βεβαιωμένων οφειλών για τα φυσικά και νομικά 

πρόσωπα που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 

19ης Ιουλίου 2022 σε περιοχές των Περιφερεια-

κών Ενοτήτων Βορείου Τομέα Αθηνών και Ανα-

τολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 8 του ν. 1284/1982 «Ρύθμιση ορισμέ-

νων μισθολογικών, φορολογικών, δασμολογικών και 
δημοσιολογιστικών θεμάτων» (Α’ 114), με το οποίο, 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως σεισμοί, πλημμύ-
ρες ή άλλες θεομηνίες, εξουσιοδοτείται ο Υπουργός 
Οικονομικών με αποφάσεις του που δημοσιεύονται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως να παρατείνει: α) 
τις προθεσμίες καταβολής χρεών προς το Δημόσιο 
και Τρίτους που εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ. και β) 
τις προθεσμίες καταβολής δόσεων νομοθετικών ρυθ-
μίσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών 
στη Φορολογική Διοίκηση και μετά το πέρας του προ-
γράμματος ρύθμισης.

2. Την παρ. 5 του άρθρου πέμπτου του ν. 2275/1994 
«Κύρωση των από 31.12.1993 και 06.07.1994 πέντε δα-
νειακών Συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και 
της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες διατάξεις» (Α’ 238), 
με την οποία ο Υπουργός Οικονομικών, με αποφάσεις 
του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε-
ως, δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημ-
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μυρών ή άλλων θεομηνιών, από τις οποίες προκαλούνται 
σημαντικές ζημιές σε μεγάλο αριθμό φορολογουμένων, 
να αναστέλλει την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφει-
λών προς το Δημόσιο.

3. Το ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημο-
σίων Εσόδων» (Κ.Ε.Δ.Ε.- Α’ 90).

4. Τον ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλ-
λες διατάξεις (Κ.Φ.Δ.- Α’ 170).

5. Τον ν.  4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την 
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» 
(Α’  94) και ιδίως το άρθρο 41.

6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181).

7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

8. Την υπό στοιχεία Υ2/9-7-2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού 
και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

9. Την υπ’ αρ. 339/18-07-2019 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Από-
στολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

10. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/
23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

11. Την υπό στοιχεία 254809/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325/2022 
(Β’ 4332) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οι-
κονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, 
Υποδομών και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και 
χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατά-
σταση των ζημιών σε κτίρια από την πυρκαγιά της 19ης 
Ιουλίου 2022 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Βορείου Τομέα Αθηνών και Ανατολικής Αττικής, της Πε-
ριφέρειας Αττικής».

12. Την από 1η Σεπτεμβρίου 2022 εισήγηση της Κυ-
βερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής του άρθρου 13 
του ν. 4797/2021 (Α’ 66).

13. Το γεγονός ότι η εν λόγω πυρκαγιά είχε ως απο-
τέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική και οικονομική 
ζωή στις προαναφερθείσες περιοχές.

14. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ
1. Παρατείνονται μέχρι και τις 19-01-2023 οι προθε-

σμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Κ.Ε.ΜΕ.

ΕΠ./Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π./ΚΕ.Β.ΕΙΣ. οφειλών των φυσικών και νο-
μικών προσώπων και οντοτήτων που περιλαμβάνονται 
στον πίνακα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφο-
ρών με τα στοιχεία των πληγέντων από την πυρκαγιά της 
19ης Ιουλίου 2022 για τις περιοχές της Περιφερειακής 
Ενότητας του Βορείου Τομέα Αθηνών και Ανατολικής 
Αττικής, όπως αυτός διαμορφώθηκε βάσει της υπό στοι-
χείο 254809/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325 κοινής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών από τις υπη-
ρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που 
λήγουν ή έληξαν από 19-07-2022 μέχρι και 19-01-2023.

2. Για τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου 
οι δόσεις ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής κα-
ταβολής που λήγουν ή έληξαν από 19-07-2022 μέχρι 
και 19-01-2023, παρατείνονται μετά το πέρας του προ-
γράμματος ρύθμισης. Η πρώτη δόση της ρύθμισης από 
εκείνες τις δόσεις για τις οποίες χορηγείται παράταση 
καταβολής, καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα 
του επόμενου μήνα της τελευταίας δόσης του προγράμ-
ματος ρύθμισης τμηματικής καταβολής. Οι επόμενες 
παραταθείσες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία 
εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την καταλη-
κτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης παραταθείσας. 
Η συνολική διάρκεια για τις ρυθμίσεις αυτές παρατείνεται 
κατά τους μήνες της χορηγηθείσας παράτασης. Κατά τα 
λοιπά ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις της εκάστοτε 
ρύθμισης τμηματικής καταβολής.

3. Αναστέλλεται μέχρι και την 19-01-2023 η πληρωμή 
των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 19-07-2022 
οφειλών των προαναφερθέντων προσώπων και οντο-
τήτων.

4. Τυχόν καταβληθείσες προσαυξήσεις/τόκοι/επιβα-
ρύνσεις εκπρόθεσμης καταβολής που επιβλήθηκαν 
στις οφειλές των παρ. 1 και 2, από τις 19/07/2022 μέχρι 
την ημερομηνία ισχύος της παρούσας, επιστρέφονται 
ύστερα από σχετική αίτηση του φορολογούμενου στην 
αρμόδια υπηρεσία. Ρυθμίσεις που τυχόν απωλέσθηκαν 
από τις 19/07/2022 μέχρι την ημερομηνία ισχύος της 
παρούσας αναβιώνουν ύστερα από σχετική αίτηση του 
φορολογούμενου στην αρμόδια υπηρεσία προκειμένου 
εν συνεχεία αυτές να ενταχθούν στις διατάξεις της παρ. 2 
της παρούσας».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Υφυπουργός

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ   
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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,

*02050322709220004*




