
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 51371 ΕΞ 2022/ 
14.04.2022 απόφασης του Υπουργού Οικονομι-
κών «Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων 
από τον ανεμοστρόβιλο της 13ης Οκτωβρίου 
2020, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Βόρειου Τομέα Αθηνών και Κεντρικού Τομέα Αθη-
νών της Περιφέρειας Αττικής» (Β’ 2027).

2 Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νο-
μικού Προσώπου με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 
(Δ.Ε.Υ.Α.Δ.)».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 172407 ΕΞ 2022 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 51371 ΕΞ 2022/ 

14.04.2022 απόφασης του Υπουργού Οικονομι-

κών «Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων 

από τον ανεμοστρόβιλο της 13ης Οκτωβρίου 

2020, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτή-

των Βόρειου Τομέα Αθηνών και Κεντρικού Το-

μέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής» (Β’ 2027). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4797/2021 «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις 

και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, 
επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συ-
μπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξι-
οδοτική ρύθμιση και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ 66) 
και ιδίως του άρθρου 4, των παρ. 3, 5 και 7 του άρθρου 7, 
της παρ. 1 του άρθρου 22 και της παρ. 3 του άρθρου 24.

2. Το Κεφάλαιο ΙΑ «Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα 
Διαύγεια» του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση 
(Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλε-
κτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δί-
καιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 184) και τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφη-
μερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

3. Το άρθρο 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

4. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

5. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’ 87) και ιδίως του άρθρου 160.

6. Το άρθρο 10 του ν. 2576/1998 «Βελτίωση των διαδι-
κασιών για την ανάθεση της κατασκευής των δημοσίων 
έργων και άλλες διατάξεις» (Α’ 25), όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 (Α’ 261).

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

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

9. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).

10. Το άρθρο 90 (π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όρ-
γανα»,Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

11. Την υπό στοιχεία 51371ΕΞ2022/14.04.2022 από-
φαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός επιχο-
ρήγησης των πληγέντων από τον ανεμοστρόβιλο της 
13ης Οκτωβρίου 2020, σε περιοχές των Περιφερειακών 
Ενοτήτων Βόρειου Τομέα Αθηνών και Κεντρικού Τομέα 
Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής» (Β’ 2027).

12. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./983/Α325/23.02.2021 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφο-
ρών, «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής 
συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια 
από τον ανεμοστρόβιλο της 13ης Οκτωβρίου 2020, σε 
περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Βόρειου Τομέα 
Αθηνών και Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας 
Αττικής» (Β’ 854).

13. Την υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23.06.2021 από-
φαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των διαδικασιών επι-
χορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες του ν. 4797/2021 
(Α’ 66)» (Β’ 2670, ΑΔΑ: 68ΦΓΗ-ΧΟΨ), όπως τροποποιήθηκε 
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με τις υπό στοιχεία 110065 ΕΞ2021/10.09.2021 (Β’ 4203, 
ΑΔΑ: 654ΩΗ-ΔΧ0) και 147036 ΕΞ 2021/22.11.2021 
(Β’ 5424, ΑΔΑ: Ψ9Ρ2Η-8ΨΙ) αποφάσεις του Υπουργού 
Οικονομικών.

14. Την υπ’ αρ. 94039/30.09.2022 απόφαση του Υφυ-
πουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: 6Τ8Ν46ΜΤΛΡ-
ΥΕΣ).

15. α) Την παρ. 2β του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επίσημη εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης C326/26-10-2012) σύμφωνα με 
την οποία «Συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά οι 
ενισχύσεις για την επανόρθωση ζημιών που προκαλού-
νται από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα».

β) Τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 
17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγο-
ριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά, 
κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 187/26-
6-2014 σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 7, 9, 11, 12 και 50 αυτού.

γ) Τον ορισμό της «Επιχείρησης» σύμφωνα με το άρθρο 
1 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 
«Επιχείρηση θεωρείται κάθε οντότητα, ανεξάρτητα από 
τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηρι-
ότητα. Σε αυτές περιλαμβάνονται ειδικότερα αυτοαπα-
σχολούμενα άτομα και οικογενειακές επιχειρήσεις που 
ασκούν βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, καθώς και 
προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις προσώπων που ασκούν 
τακτικά μια οικονομική δραστηριότητα».

16. Το υπ’ αρ. 697174/23.08.2021 έγγραφο της Αυτοτε-
λούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας 
Αττικής.

17. Την από 4.11.2022 εισήγηση της Κυβερνητικής 
Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.

18. Τα υπό στοιχεία 50332ΕΞ2022/13.04.2022 και 
170717 ΕΞ 2022/22.11.2022 έγγραφα του Τμήματος 
Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυνσης Εποπτευόμενων 
Φορέων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσι-
ών του Υπουργείου Οικονομικών.

19. Την ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων που εί-
ναι εγκατεστημένες και λειτουργούν σε περιοχές των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Βόρειου Τομέα Αθηνών και 
Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής και 
επλήγησαν από τον ανεμοστρόβιλο της 13ης Οκτωβρίου 
2020.

20. Την υπό στοιχεία 168937 ΕΞ2022/18-11-2022 εισή-
γηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Οικονομικών.

21. Το γεγονός ότι, από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού πέραν της δαπάνης ύψους 38.771,00 
ευρώ περίπου, κατ’ ανώτατο όριο, σε βάρος του Προ-
ϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου 
Οικονομικών (ΣΑΝΑ 851 ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ 2022ΝΑ85100004), 
η οποία καλύπτεται από την υπ’ αρ. 94039/30-09-2022 
απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων και εμπίπτει στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 651/2014, συμπληρωματικά της δαπάνης ύψους 
34.813,00 ευρώ η οποία έχει ήδη προβλεφθεί στην υπό 
στοιχεία 51371ΕΞ2022/14.04.2022 (Β’ 2027) απόφαση, δι-

αμορφώνοντας τη συνολική δαπάνη σε 73.584,00 ευρώ, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Η παρ.  3 του άρθρου μόνου της υπό στοιχεία 

51371ΕΞ2022/14.04.2022 (Β’  2027) απόφασης του 
Υπουργού Οικονομικών αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική 
ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με μέρος του συνό-
λου της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας, από την 
αρμόδια Επιτροπή Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας. 
Το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται κλιμακωτά ως εξής:

α) για εκτιμηθείσα ζημία μέχρι και 10.000 ευρώ, υπο-
λογίζεται ποσό ενίσχυσης ίσο με το 70% αυτής,

β) για εκτιμηθείσα ζημία από 10.001 ευρώ ως και 
20.000 ευρώ, υπολογίζεται ποσό ενίσχυσης ίσο με το 
50% αυτής και

γ) για εκτιμηθείσα ζημία από 20.001 ευρώ και άνω, 
υπολογίζεται ποσό ενίσχυσης ίσο με το 30% αυτής.

Ειδικά για τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο, η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρη-
ματική ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το ύψος 
της ενίσχυσης που προκύπτει κατά τα ανωτέρω, όπως 
υπολογίζονται επί του ποσού της εκτιμηθείσας ζημίας 
που δεν καταβάλλεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.»

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 51371ΕΞ2022/ 
14.04.2022 (Β’ 2027) απόφαση του Υπουργού Οικονο-
μικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2022

Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ   

Ι

 Αριθμ. 247576 (2)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νο-

μικού Προσώπου με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 

(Δ.Ε.Υ.Α.Δ.)». 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 103 και την παρ. 4 του άρθρου 280 του 

ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικρά-
της» (Α’ 87).

2. Το άρθρο 239 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων» (Α’ 114).

3. Τον ν. 1069/1980 (Α’ 191).
4. Το άρθρο 24 του π.δ. 142/2010 «Οργανισμός της Απο-

κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» (Α’ 235).
5. Τα άρθρα 28 και 28Α του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρα-

τισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας 
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 47).
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6. Την υπ’ αρ. 34012/25-05-2022 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών «Ανανέωση της θητείας του Ιωάννη Σάββα 
του Κωνσταντίνου στη θέση του Συντονιστή της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 435), 
σε συνέχεια της υπ’ αρ.14138/15.05.2017 απόφασης του 
Υπουργού Εσωτερικών «Διορισμός του Ιωάννη Σάββα του 
Κωνσταντίνου ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Μακεδονίας Θράκης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 250).

7. Την παρ. 6.2.α του άρθρου 64 του ν. 4954/2022 
(Α’ 136) σύμφωνα με την οποία: «μέχρι τον διορισμό των 
Γραμματέων Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι Συντονι-
στές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων συνεχίζουν να 
ασκούν τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά τους, όπως 
αυτά ίσχυαν πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος».

8. Το άρθρο 16 του ν. 4147/2013 «Κύρωση της από 
31.12.2012 Π.Ν.Π. -Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Εργασίας 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης 
και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της 
Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 98).

9. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

10. Τη συστατική πράξη του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία 
«Δ.Ε.Υ.Α.Δ», δυνάμει του π.δ. 128/1982 «Σύσταση στον 
Δήμο Δράμας ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης και απο-
χέτευσης με το όνομα “Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 
και Αποχέτευσης Δράμας”» (Α’ 20), η οποία τροποποιή-
θηκε με το π.δ. 364/1985 (Α’ 130) και τις: υπ’ αρ. 941/1999 
(Β’ 305), υπ’ αρ. 2910/2004 (Β’ 994), υπ’ αρ. 11449/2005 
(Β’ 199), υπ’ αρ. 2275/2008 (Β’ 961) αποφάσεων του Γ.Γ. 
της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και την υπ’ αρ.1148/2011 (Β’ 748) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

11. Την υπ’ αρ. 8322/04.11.2022 βεβαίωση της Δ.Ε.Υ.Α. 
Δράμας αναφορικά με τη δαπάνη που προκαλείται από 
την παρούσα τροποποίηση.

12. Την υπ’ αρ. 253/19.10.2022 απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Δήμου Δράμας με την οποία εγκρίθηκε 
η υπ’ αρ. 192/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλί-
ου της Δ.Ε.Υ.Α. Δράμας αναφορικά με την τροποποίηση 
της συστατικής του πράξης, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τη συστατική πράξη του Ν.Π.Ι.Δ. με την 
επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕ-
ΤΕΥΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Δ.)», όπως αυτό συστάθηκε με 
το π.δ. 128/1982 (Α’ 20), ως εξής:

«9.α. Η ΔΕΥΑ Δράμας διοικείται από ενδεκαμελές δι-
οικητικό συμβούλιο, το οποίο ορίζεται από το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Δράμας με τους αναπληρωτές του 
και αποτελείται από τον Δήμαρχο, ή τον οριζόμενο από 
αυτόν σύμβουλο, ως Πρόεδρο, και έξι (6) ακόμη αιρετούς 
εκπροσώπους του Δήμου, εκ των οποίων οι τέσσερις 
(4) ανήκουν στην παράταξη του Δημάρχου. Εκτός από 

τους αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου, σύμφωνα με 
το προηγούμενο εδάφιο, ως μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου ορίζονται ακόμη, με τους αναπληρωτές τους, 
ένα (1) μέλος ως εκπρόσωπος των εργαζομένων στην 
επιχείρηση, που υποδεικνύεται από την πλέον αντιπρο-
σωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων 
στην επιχείρηση ή, εφόσον ελλείπει τέτοια, από το σύ-
νολο των εργαζομένων στην επιχείρηση, τους οποίους 
ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί σε 
γενική συνέλευση για τον σκοπό αυτόν, ένα (1) μέλος ως 
εκπρόσωπος περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα της 
περιοχής, κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότι-
μου τίτλου της αλλοδαπής, με αποδεδειγμένη εμπειρία 
ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης 
και δύο (2) δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι με αποδεδειγ-
μένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο 
της επιχείρησης. Ο καθορισμός του περιβαλλοντικού ή 
κοινωνικού φορέα του προηγούμενου εδαφίου και η δι-
απίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων στο πρό-
σωπο του προτεινόμενου από αυτόν μέλους, γίνεται με 
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Ο Αντιπρόεδρος 
ορίζεται κατά την πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού 
συμβουλίου με ψηφοφορία μεταξύ των μελών του. Σε πε-
ρίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

β. Εφόσον στην ως άνω περ. α ο Δήμαρχος ορίσει άλ-
λον δημοτικό σύμβουλο ως Πρόεδρο της επιχείρησης, 
δεν κωλύεται να συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο 
ως αιρετός εκπρόσωπος της παράταξής του. Η θητεία 
του διοικητικού συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του 
δημοτικού συμβουλίου και, σε κάθε περίπτωση, λήγει το 
αργότερο τρεις (3) μήνες από τη συγκρότηση του νέου 
δημοτικού συμβουλίου.

γ. Τα αιρετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι 
δυνατόν να αντικαθίστανται κατά τη διάρκεια της θη-
τείας τους, με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου που τα όρισε, η οποία λαμβάνεται με από-
λυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του. Για την 
αντικατάσταση του εκπροσώπου των εργαζομένων και 
του περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα της περιο-
χής, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του οργάνου που τους 
υπέδειξε. Η αντικατάσταση των ανεξάρτητων μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου, δημοτών ή μόνιμων κατοίκων 
του οικείου Δήμου, γίνεται ύστερα από αιτιολογημένη 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνε-
ται με πλειοψηφία των 2/3 του αριθμού των μελών του.»

Με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Δ.. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Δράμα, 23 Νοεμβρίου 2022

Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ   
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*02060082411220004*

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,




