
 

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 90348 
Σύσταση ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού, 

καθορισμός διαδικασίας χρηματοδότησης του 

ειδικού λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθη-

κών και Δανείων για το έργο «Πρόγραμμα βελτί-

ωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχι-

ακό οδικό δίκτυο». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 58 του ν.  4915/2022 «Άνοιγμα ειδι-

κών δεσμευμένων καταπιστευτικών λογαριασμών 
(escrowaccounts)» (Α’ 63).

2. Την παρ. 2 του άρθρου 325 του ν. 4072/2012 (Α’ 86) 
και της υπ’ αρ. 2/35349/8.5.2012 απόφασης του Υπουρ-
γού Οικονομικών «Καθορισμός σκοπών, όρων και λοι-
πών θεμάτων λειτουργίας λογαριασμών ειδικού σκο-
πού (escrowaccount) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων» (Β’ 1547).

3. Την υπό στοιχεία 2/23510/0094 ΥΑΑ (Β΄ 1083/2012) 
Κανονισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 του ν. 3965/2011.

4. Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματο-
δότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελλη-
νικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας 
και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το 
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α’ 135).

5. Τον ν.  4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147).

6. Τα άρθρα 270 έως και 281 του ν. 4738/2020 «Ρύθ-
μιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 207) και ιδίως το άρθρο 271 για τη σύστα-
ση στο Υπουργείο Οικονομικών της αυτοτελούς Ειδικής 
Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (Α’ 207).

7. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων του - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

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

9. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

10. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (Α’ 180).

11. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

12. Την υπό στοιχεία Υ22/17.06.2021 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607), 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. Υ9/12.05.2022 
(Β’2357) όμοια.

13. Την υπ’  αρ. 134453/23.12.2015 (Β’  2857) κοινή 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομι-
κών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προ-
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τροποποίηση 
και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 
46274/26.09.2014 (Β’ 2573)».

14. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 257/06.11.2020 κοινή από-
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομι-
κών «Διορισμός Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντο-
νισμού Ταμείου Ανάκαμψης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 931).

15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 
2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας (L 57/17).

16. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/240 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουα-
ρίου 2021 για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης 
(L 57/1).

17. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης 
Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες 
που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένω-
σης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 1296/2013, 
(ΕΕ) 1301/2013, (ΕΕ) 1303/2013, (ΕΕ) 1304/2013, (ΕΕ) 
1309/2013, (ΕΕ) 1316/2013, (ΕΕ) 223/2014, (ΕΕ) 283/2014 
και της απόφασης 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση 
του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 966/2012 (L 193/1).

18. Την υπ’ αρ. 2021/0159/17.06.2021 πρόταση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκτελεστική απόφαση 
του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του 
Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας.

19. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση 
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της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικό-
τητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1).

20. Tην από 21 Δεκεμβρίου 2021 Συμφωνία Επιχειρη-
σιακών Ρυθμίσεων C(2021) 9754.

21. Την υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021 (Β’ 4498) από-
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί 
καθορισμού του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου 
των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας.

22. Την υπό στοιχεία 120141 ΕΞ 2021 (Β’ 4498) από-
φαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού 
Ταμείου Ανάκαμψης περί Έγκρισης του Εγχειριδίου Δια-
δικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του 
Ταμείου Ανάκαμψης, δυνάμει της υπό στοιχεία 119126 
ΕΞ 2021 (Β’ 4498) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών.

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

24. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

25. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων» (Α’ 15). 

26. Το άρθρο 2 του π.δ. 24/2015 «Σύσταση Υπουργείου 
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού» (Α’ 20).

27. Την υπ’ αρ. 51875/07.05.2021 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
«Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

28. Την υπό στοιχεία 82467 ΕΞ 2021/14.06.2022 από-
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών ένταξης 
του Έργου «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας 
στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» (ΑΔΑ: 94Γ2Η-
ΗΓΩ) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

29. Την υπό στοιχεία 136756 ΕΞ 2022/22.09.2022 (ΑΔΑ: 
ΨΑΖΓΗ-Δ 53) απόφαση τροποποίησης της απόφασης του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών ένταξης του Έργου 
«Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό 
και επαρχιακό οδικό δίκτυο» στο Ταμείο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας.

30. Την υπ’ αρ. 92555/28-9-2022 απόφαση του Υφυ-
πουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχετικά με την 
ένταξη του έργου στη ΣΑΤΑ 055 αρμοδιότητας Υπουρ-
γείου Εσωτερικών με ενάριθμο 2022ΤΑ05500000 518076 
και τίτλο «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο 
εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο (2022ΤΑ01500003)».

31. Την ανάγκη για την απρόσκοπτη εκτέλεση του 
Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας 
στο σκέλος των δαπανών του ενταγμένου στο Ταμείο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Έργου «Πρόγραμμα 
βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό 
οδικό δίκτυο».

32. Την υπό στοιχεία ΑΠ: ΓΔΟΑΤΑΑΠ/2022/142 εισήγη-
ση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Τ.Α 
και Α.Π. του Υπουργείου Εσωτερικών.

33. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Τη σύσταση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανεί-
ων ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού με τίτλο «Οδική 
Ασφάλεια- Ταμείο Ανάκαμψης» (εφεξής «ειδικός λο-
γαριασμός») για τη χρηματοδότηση του έργου «Πρό-
γραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και 
επαρχιακό οδικό δίκτυο» και καθορίζονται οι όροι και η 
διαδικασία χρηματοδότησης αυτού ως εξής:

1. Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται 
μέσω του ανωτέρω άτοκου «ειδικού λογαριασμού» 
που συστήνεται στον δεσμευμένο τομέα του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων κατόπιν αιτήματος της Δι-
εύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του 
Υπουργείου Εσωτερικών η οποία και θα τον διαχειρίζεται. 
Για τα ποσά που κινούνται εσωτερικά μέσω του ανωτέρω 
λογαριασμού προς τους λογαριασμούς των δικαιούχων 
φορέων της παρ. 4 δεν προβλέπεται χρέωση εξόδων και 
δικαιωμάτων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

2. Οι εγκεκριμένες πιστώσεις του έργου 
2022ΤΑ05500000 μεταφέρονται τμηματικά, στον «ει-
δικό λογαριασμό», απευθείας χωρίς υπόλογο διαχειρι-
στή, μετά την έκδοση απόφασης χρηματοδότησης της 
ΤΑ055 από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με 
ηλεκτρονική εντολή (eps) της αρμόδιας υπηρεσίας του 
Υπουργείου Εσωτερικών προς την Τράπεζα της Ελλάδος 
μέσω του epde.

3. Για την υλοποίηση του προγράμματος χρηματο-
δότησης των δικαιούχων φορέων ακολουθεί σύναψη 
ειδικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών, 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, της Διεύ-
θυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του 
Υπουργείου Εσωτερικών και του Ταμείου Παρακαταθη-
κών και Δανείων.

4. Μετά την έκδοση απόφασης έγκρισης της χρημα-
τοδότησης από το αρμόδιο όργανο, οι δικαιούχοι φο-
ρείς του έργου «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφά-
λειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» (Δήμοι 
και Περιφέρειες) δύνανται να προχωρούν σε άνοιγμα 
ειδικών δεσμευμένων καταπιστευτικών λογαριασμών 
(escrowaccounts) στον δεσμευμένο τομέα του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων, αφότου προσχωρήσουν 
στους όρους της ανωτέρω σύμβασης δια της υπογραφής 
της σχετικής δήλωσης προσχώρησης.

5. Το κόστος ανοίγματος των λογαριασμών της παρ. 4 
και οι χρεώσεις του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανεί-
ων που προβλέπονται από το άρθρο 3 του Κανονισμού 
του βαρύνουν τους δικαιούχους.

6. Στον «ειδικό λογαριασμό» του ΤΠΔ δύναται να μετα-
φέρεται προκαταβολή, ποσό ή μέρος του ποσού που αντι-
στοιχεί στην εγκεκριμένη χρηματοδότηση του έργου. Το 
ποσό παραμένει δεσμευμένο στον «ειδικό λογαριασμό» 
και αποδεσμεύεται προς τους λογαριασμούς των δικαιού-
χων φορέων της παρ. 4 της παρούσας κατόπιν χρηματικής 
εντολής της Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής 
Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με τους 
όρους χρηματοδότησης της απόφασης ένταξης.

7. Η διαδικασία, οι προϋποθέσεις και οι όροι εκταμίευ-
σης των ποσών προς τους λογαριασμούς των δικαιούχων 
φορέων της παρ. 4 θα εξειδικεύονται με την ανωτέρω 
Σύμβαση.



 

 

 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 70787Τεύχος B’ 6793/28.12.2022

8. Τα ποσά που μεταφέρονται στον «ειδικό λογαρια-
σμό» δεν υπερβαίνουν τις δαπάνες που προβλέπονται 
για το Έργο εντός των επόμενων δώδεκα (12) μηνών.

9. Τα ποσά που δεν αποδεσμεύονται από τον 
«ειδικό λογαριασμό» μετά την παρέλευση δώδε-
κα (12) μηνών επιστρέφονται στον υπό στοιχεία 
GR8501000233100100000231000 λογαριασμό ιδίων 
εσόδων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που τη-
ρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατόπιν αιτήματος της 
Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής 
στον δεσμευμένο τομέα του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων.

10. Τα ποσά που δεν αποδεσμεύονται από τους λογαρια-
σμούς των δικαιούχων φορέων της παρ. 4 της παρούσας 
μετά την παρέλευση δώδεκα (12) μηνών επιστρέφονται 
σε λογαριασμό με δικαιούχο το ελληνικό δημόσιο που 
τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατόπιν αιτήματος 
της Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής 
στον δεσμευμένο τομέα του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων. Ειδικότερα, τα ποσά που επιστρέφονται από τους 
λογαριασμούς των δικαιούχων φορέων (escrow accounts) 
κατατίθενται στον λογαριασμό που τηρεί το Ελληνικό Δη-
μόσιο στην ΤτΕ με IBAN: GR8501000233100100000231000.

11. Το Υπουργείο Εσωτερικών μπορεί να ζητήσει, κα-
τόπιν αιτήματος του προς τον δεσμευμένο τομέα του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, την επιστροφή 
του συνόλου ή μέρους των ποσών που τηρούνται στους 
λογαριασμούς των δικαιούχων φορέων της παρ. 4 της 
παρούσας, χωρίς τη συναίνεση του δικαιούχου, είτε με 
κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρ-
μόδιου για την Ειδική Υπηρεσία Ταμείου Ανάκαμψης 
Υπουργού, είτε με τη λήξη του Προγράμματος/Έργου.

12. Οι λογαριασμοί των δικαιούχων φορέων της παρ. 4 
της παρούσας κλείνουν με αίτημα του Υπουργείου Εσω-
τερικών προς τον δεσμευμένο τομέα του Ταμείου Παρα-
καταθηκών και Δανείων.

13. Οι τόκοι που τυχόν δημιουργούνται από την παρα-
μονή των πιστώσεων στους λογαριασμούς της παρ. 4 της 
παρούσας, επιστρέφονται στο Ελληνικό Δημόσιο, δεν 
αποτελούν φορολογητέο εισόδημα του ωφελούμενου/
δικαιούχου και εξαιρούνται της παρακράτησης φόρου 
των άρθρων 61 έως και 64 του Κώδικα Φορολογίας Εισο-
δήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167). Ειδικότερα, τυχόν τόκοι 
που δημιουργούνται από την παραμονή των πιστώσεων 
στους εν λόγω λογαριασμούς κατατίθενται στον λογα-
ριασμό που τηρεί το Ελληνικό Δημόσιο στην ΤτΕ με IBAN: 
GR8001000230000000000200534.

14. Οι προκαταβολές και οι ενδιάμεσες πληρωμές των 
δικαιούχων δεν κατάσχονται και οι ανωτέρω λογαρια-
σμοί της παρ. 4 είναι ακατάσχετοι έναντι όλων των δανει-
στών τους, για χρέη και οφειλές τους από κάθε αιτία. Σε 
περίπτωση αναγκαστικής διάσωσης μέσω χρηματοδό-
τησης, το Ελληνικό Δημόσιο ικανοποιείται προνομιακά 
έναντι των λοιπών δανειστών. Οι προκαταβολές και οι 
ενδιάμεσες πληρωμές των δικαιούχων δεν υπόκεινται 
σε κανενός είδους παρακράτηση, δεν συμψηφίζονται 
με τυχόν οφειλές του δικαιούχου της επιδότησης προς 
το Ελληνικό Δημόσιο ή ασφαλιστικά ταμεία και δεν δύ-

νανται να αποτελούν αντικείμενο εκχώρησης ή οποιασ-
δήποτε διάθεσης εκ μέρους των δικαιούχων.

15. Επί των λογαριασμών της παρ. 4 της παρούσας, 
δεν ισχύουν οι διατάξεις περί επαγγελματικού και 
τραπεζικού απορρήτου, συμπεριλαμβανομένου του 
απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων του άρθρου 
1 του ν.δ. 1059/1971 (Α’ 270), έναντι του ελληνικού 
δημοσίου και των εκάστοτε οριζομένων Συμβούλων 
του, των υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων που είναι αρμόδιες για το ΠΔΕ, καθώς 
και έναντι των Φορέων Χρηματοδότησης και Φορέ-
ων Υλοποίησης, όπως αυτοί ορίζονται στην εκάστοτε 
απόφαση ένταξης/έγκρισης χρηματοδότησης του αρ-
μόδιου οργάνου. Με την αίτηση συμμετοχής παρέχεται 
από τον δικαιούχο χρηματοδότησης, εξουσιοδότηση 
προς τους ως άνω Φορείς, προκειμένου οι τελευταίοι να 
προβαίνουν, αντ’ αυτού και για λογαριασμό του, στην 
άντληση, από τα πιστωτικά ιδρύματα, των δεδομένων 
του που απαιτούνται για το άνοιγμα και τη λειτουργία 
των λογαριασμών κατά την παρ. 4, καθώς και στην πε-
ραιτέρω διαβίβαση των δεδομένων αυτών, για τους 
σκοπούς υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης 
«Ελλάδα 2.0». Η εξουσιοδότηση του προηγούμενου 
εδαφίου συνεπάγεται την άρση του απορρήτου των 
λογαριασμών της παρ. 4.

16. Η διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτι-
κής καταθέτει ταμειακό προγραμματισμό στην αρμόδια 
Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, στην 
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης 
και στις υπηρεσίες του υπουργείου που είναι αρμόδιο 
για το ΠΔΕ, στον οποίο παρατίθεται τόσο ο εκτιμώμενος 
χρόνος μεταφοράς των ποσών προς τους λογαριασμούς 
της παρ. 4 όσο και ο χρόνος αποδέσμευσης των ποσών 
που έχουν μεταφερθεί.

17. Η ενταλματοποίηση των ανωτέρω χρηματοδο-
τήσεων από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου 
Εσωτερικών και η εμφάνιση των αντίστοιχων δαπανών 
στη δημόσια Ληψοδοσία του έτους διενεργείται με την 
προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών σύμφωνα 
με τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του Προγράμ-
ματος Δημοσίων Επενδύσεων:

α) Η απόφαση χρηματοδότησης της ΣΑ.
β) Η εντολή μεταφοράς προς την Τράπεζα της Ελλάδος 

της χρηματοδότησης στον «ειδικό λογαριασμό».
γ) Αντίγραφο δελτίου αναγγελίας της Τράπεζας της 

Ελλάδος εκτέλεσης της ανωτέρω (β) μεταφοράς.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υφυπουργός
Υπουργός Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ     
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*02067932812220004*

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,




