
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 74074 ΕΞ 2021/
23.6.2021 (Β’ 2668) κοινής υπουργικής απόφασης 
«Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς Δημοσίου 
για την αποπληρωμή επιχειρηματικών δανεί-
ων για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις 
δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19 
στο πλαίσιο των άρθρων 64-77 του ν. 4790/2021 
(Α’ 48)», όπως έχει τροποποιηθεί με την υπό στοι-
χεία 96039 ΕΞ 2021/2021 (Β’ 3578).

2 Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών για τους Πλοη-
γικούς Σταθμούς Επικράτειας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

   Αριθμ. 22734 ΕΞ 2022 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 74074 ΕΞ 2021/

23.6.2021 (Β’ 2668) κοινής υπουργικής απόφα-

σης «Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς Δημο-

σίου για την αποπληρωμή επιχειρηματικών δα-

νείων για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις 

δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19 

στο πλαίσιο των άρθρων 64-77 του ν. 4790/2021 

(Α’ 48)», όπως έχει τροποποιηθεί με την υπό στοι-

χεία 96039 ΕΞ 2021/2021 (Β’ 3578). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 6 του άρθρου 70 του ν. 4790/2021 «Κατε-

πείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας 
υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας 
του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική 
προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων 
και άλλα ζητήματα» (Α’ 48).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - Α’ 98), το 

οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

3. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση και μετο-
νομασία Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτή-
των τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 
μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119) και το π.δ. 84/2019 «Σύ-
σταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» 
(Α’ 123),

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

5. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών»(Α΄155) και το π.δ. 2/2021 «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α’ 2),

6. Tην υπό στοιχεία Υ70 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

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

8. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

9. Την υπ’ αρ. 51875/7.5.2021 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

10. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168).

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

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

13. Τον ν. 3607/2007 «Σύσταση και καταστατικό της 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ 
(Η.Δ.Ι.Κ.Α. ΑΕ) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές 
διατάξεις» (Α’ 245).

14. Την υπ’ αρ. 431/2021 υπουργική απόφαση «Λει-
τουργικές προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας 
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Επιδότησης Επιχειρηματικών Δανείων Πληγέντων Κορω-
νοϊού στο πλαίσιο των άρθρων 65-77 του ν. 4790/2021» 
(Β’ 1459).

15. Την υπό στοιχεία 19.3.2020/C (2020) 1863 ανακοί-
νωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής («Προσωρινό Πλαί-
σιο»).

16. Την υπό στοιχεία 4863 ΕΞ/13.1.2022 εισήγηση της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Οικονομικών.

17. Την υπό στοιχεία 74074 ΕΞ 2021/23.6.2021 κοινή 
υπουργική απόφαση «Διαδικασία καταβολής συνεισφο-
ράς Δημοσίου για την αποπληρωμή επιχειρηματικών 
δανείων για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυ-
σμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19 στο πλαίσιο 
των άρθρων 64-77 του ν. 4790/2021 (Α’ 48)» (Β’ 2668), 
όπως έχει τροποποιηθεί με την υπό στοιχεία 96039 ΕΞ 
2021/2021 (Β’ 3578).

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης προκαλείται επιπλέον δαπάνη ύψους διακοσίων 
εκατομμυρίων (200.000.000) ευρώ, σε βάρος του Προ-
ϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου 
Οικονομικών ΣΑ051/2, αρ. απόφασης ένταξης 58765/
26-5-2021 (ΑΔΑ 6ΨΥ146ΜΤΛΡ-2Μ8), ανερχόμενης έτσι 
της συνολικής δαπάνης για τη χορήγηση της συνεισφο-
ράς Δημοσίου για την αποπληρωμή επιχειρηματικών 
δανείων για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυ-
σμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19 στο πλαίσιο 
των άρθρων 64-77 του ν. 4790/2021 (Α’ 48) στο ποσό 
των πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) ευρώ, 
σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 
του Υπουργείου Οικονομικών. Η υπέρβαση της δαπά-
νης οφείλεται στον αυξημένο αριθμό των επιλέξιμων 
δικαιούχων του προγράμματος σε σχέση με την αρχική 
εκτίμηση.

19. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία 74074 
ΕΞ 2021/23.6.2021 (Β’ 2668) κοινής υπουργικής από-
φασης, ώστε να αυξηθεί το ποσό της δαπάνης σε βά-
ρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του 
Υπουργείου Οικονομικών από τριακόσια εκατομμύρια 
ευρώ (300.000.000) σε πεντακόσια εκατομμύρια ευρώ 
(500.000.000) αποφασίζουμε:

Η παρ. 1 του άρθρου 7 της υπό στοιχεία 74074 ΕΞ 
2021/23.6.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδι-
κασία καταβολής συνεισφοράς Δημοσίου για την απο-
πληρωμή επιχειρηματικών δανείων για δανειολήπτες 
που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο πλαίσιο των άρθρων 64-77 του 
ν. 4790/2021 (Α’ 48)» (Β’ 2668) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης, ανέρχεται 
σε πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000) ευρώ. Η δρά-
ση θα χρηματοδοτηθεί από το συγχρηματοδοτούμενο 
σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 
του Υπουργείου Οικονομικών, ΣΑ051/2 και θα ενταχθεί, 
μετά την ολοκλήρωση των διαχειριστικών ενεργειών, σε 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της προγραμματικής περιό-
δου 2021-2027, σύμφωνα με τους οικείους Κανονισμούς 
και το εθνικό θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο».

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2022

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής 
Οικονομικών Υπουργός Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Ανάπτυξης Εργασίας και 
και Επενδύσεων Κοινωνικών Υποθέσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 3162.7/10900/2022 (2)
Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών για τους Πλο-

ηγικούς Σταθμούς Επικράτειας. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 3142/1955 «Περί 

Πλοηγικής Υπηρεσίας» (Α’ 43).
2. Του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσι-

ονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 143).

3. Το β.δ. 28/1958 «Περί εκτελέσεως του ν. 3142/1955» 
(Α’ 44).

4. Το ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος εισπράξεως Δημο-
σίων Εσόδων» (Α’ 90).

5. Το ν.δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α’ 204).

6. Το π.δ. 287/1991 «Πλοηγικά Δικαιώματα» (Α’ 102).
7. Το π.δ. 70/2015 περί ανασύστασης μεταξύ άλλων 

του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασίας 
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
(Α’ 114).

8. Το π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26).

9. Την υπ’ αρ. 3162.8/51125/2021 κοινή απόφαση 
Υπουργών Οικονομικών - Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής περί «Παρακράτησης και απόδοσης υπέρ του 
κρατικού προϋπολογισμού, ανά τρίμηνο, ποσοστού 8% 
των εσόδων του «Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας» 
(Β’ 3461).

10. Την υπό στοιχεία οικ.2/45619/05.02.2021/ΔΛΤΠ 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακός 
προγραμματισμός, των φορέων της Γενικής Κυβέρνη-
σης που υπάγονται στην παρ. 10 του άρθρου 69Α του 
ν. 4270/2014, όπως ισχύει» (Β’ 604).

11. Την υπό στοιχεία οικ. 2/83149/Α0024/13-11-2008 
εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών 
«Κατάργηση ειδικών λογαριασμών... και οδηγίες κατάρ-
τισης προϋπολογισμών και απολογισμών των διατηρού-
μενων ειδικών λογαριασμών».
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12. Την υπ’ αρ. 16/2021/19-10-2021 (Θέμα 1ο) συνε-
δρίαση του Συμβουλίου Πλοηγικής Υπηρεσίας, όπως 
εγκρίθηκε από την ΓΔΛΛΠΝΕ.

13. Την υπ’ αρ. 01/2022/19-01-2022 (θέμα 4ο) συνε-
δρίαση του Συμβουλίου Πλοηγικής Υπηρεσίας, όπως 
εγκρίθηκε από την ΓΔΛΛΠΝΕ.

14. Τα υπ’ αρ. 2814.3/84187/2021/17-11-2021 και 
2814.2/8058/2022/07-02-2022 εισηγητικά σημειώματα 
ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ.

15. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Άνοιγμα Λογαριασμών Ταμειακής Διαχείρισης 
για την είσπραξη Πλοηγικών Δικαιωμάτων 
στην Τράπεζα Ελλάδος

1. Οι Πλοηγικοί Σταθμοί που υπάγονται στην Διεύθυνση 
Πλοηγικής Υπηρεσίας ανοίγουν υποχρεωτικά τραπεζι-
κούς λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα 
Ελλάδος, για την είσπραξη των Πλοηγικών Δικαιωμάτων.

2. Οι λογαριασμοί αυτοί θα χρησιμοποιούνται αποκλειστι-
κά για να κατατίθενται σε αυτούς το σύνολο των εισπραχθέ-
ντων πλοηγικών δικαιωμάτων από τα υπόχρεα σε πλοήγηση 
πλοία και στη συνέχεια θα μεταφέρονται μέσω διαδικτυα-
κής τραπεζικής συναλλαγής (internet banking) σύμφωνα 
με το αναλογούν ποσοστό στους κάτωθι λογαριασμούς:

α. Ποσοστό 89% μηνιαίως στον λογαριασμό του Κεφα-
λαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας που τηρείται στην Τράπεζα 
της Ελλάδος με IBAN: GR6201000240000000026141700,

β. Ποσοστό 3% μηνιαίως στον Ειδικό Λογαρια-
σμό Αλληλοβοήθειας Ναυτικού (ΕΛΟΑΝ) με ΙΒΑΝ: 
GR0901000240000000000267807 στην Τράπεζα Ελλά-
δος και

γ. Ποσοστό 8% ανά τρίμηνο υπέρ του κρατι-
κού προϋπολογισμού στο λογαριασμό «ΛΟΙΠΑ 
ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ» με ΙΒΑΝ: 
GR9001000230000000000200548 στην Τράπεζα Ελλάδος.

3. Οποιαδήποτε άλλη νόμιμη κράτηση ή απόδοση 
προκύψει ενδεχομένως, μελλοντικά θα αποδίδεται με 
τον ίδιο τρόπο.

Άρθρο 2
Διαδικασία ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών 
ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδος

Το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών πραγμα-
τοποιείται από την Διεύθυνση Πλοηγικής Υπηρεσίας 
για τους δεκατρείς (13) Πλοηγικούς Σταθμούς της Επι-
κράτειας, καθώς και για τους υπαγόμενους λιμένες στο 
αντίστοιχο Α.Φ.Μ τους, με συνολικά δεκαέξι (16) λογα-
ριασμούς ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδος: 
Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Ρόδου, Κέρκυρας, 
Πάτρας, Χαλκίδας, Βόλου, Καβάλας, Λαυρίου, Σύρου-
Μυκόνου, Καλαμάτας-Πύλου, Ιτέας-Αντικύρων.

Άρθρο 3
Εκπροσώπηση Πλοηγικών Σταθμών 
στην Τράπεζα Ελλάδος

1. α. Οι Προϊστάμενοι των Λιμενικών Αρχών οι οποίοι 
διοικούν τους Πλοηγικούς Σταθμούς καθώς και τους υπα-

γόμενους σε αυτούς λιμένες στην περιοχή αρμοδιότητας 
τους, ορίζονται ως εκπρόσωποι ενώπιον της Τράπεζας 
Ελλάδος.

β. Κατ’ εξαίρεση στον Πλοηγικό Σταθμό Πειραιά, εκ-
πρόσωπος ορίζεται ο εκάστοτε Υπολιμενάρχης, ο οποίος 
εκτελεί χρέη Διοικητού.

2. α. Με απόφαση του Διοικητή Πλοηγικού Σταθ-
μού δύνανται να εξουσιοδοτούνται στελέχη, από 
τους υπηρετούντες στη Λιμενική Αρχή, τα οποία 
κινούν τους λογαριασμούς για τον εκάστοτε Πλο-
ηγικό Σταθμό με ταυτόχρονη αναφορά και στον 
τρόπο που θα διενεργούνται οι κινήσεις του λογαρια-
σμού.

β. Σε περίπτωση μετακίνησης των εξουσιοδοτημένων 
στελεχών, ο Διοικητής του Πλοηγικού Σταθμού είναι 
υπεύθυνος για την έγκαιρη έκδοση νέας, ως άνω, από-
φασης ορισμού διαχειριστή και άμεσης κοινοποίησης 
αυτής στην Τράπεζα Ελλάδος και στην Διεύθυνση Πλο-
ηγικής Υπηρεσίας του ΥΝΑΝΠ.

3. Οι τραπεζικοί λογαριασμοί κινούνται μέσω της ειδι-
κής διαδικτυακής εφαρμογής ΔΙΑΣ Portal. Για το σκοπό 
αυτό εξουσιοδοτείται ο Διοικητής κάθε Πλοηγικού Σταθ-
μού για την υπογραφή των τυποποιημένων εντύπων: 
«αίτηση προσχώρησης φορέα στο ΔΙΑΣ Portal», «DCT 
Debtor-Παράμετροι Φορέα» και «Σύνδεσης Φορέα στο 
ΔΙΑΣ Portal».

4. Η Τράπεζα της Ελλάδος αποστέλλει αντίγραφα κι-
νήσεων (extrait) των ανωτέρω τραπεζικών λογαριασμών 
στους αντίστοιχους Πλοηγικούς Σταθμούς.

Άρθρο 4
Υποχρεωτικές συναλλαγές των υπό πλοήγηση 
πλοίων μέσω των λογαριασμών Ταμειακής 
Διαχείρισης των Πλοηγικών Σταθμών στην 
Τράπεζα Ελλάδος

Τα υπόχρεα σε πλοήγηση πλοία, μέσω των ναυ-
τικών πρακτόρων που τα εκπροσωπούν, εξοφλούν 
τα εκδοθέντα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών πλοή-
γησης με κατάθεση του συνολικού ποσού ανά τιμο-
λόγιο, μέσω διαδικτυακής τραπεζικής συναλλαγής 
(internet banking) στους λογαριασμούς των οικείων 
Πλοηγικών Σταθμών που τηρούνται στην Τράπεζα 
Ελλάδος.

Οι Πλοηγικοί Σταθμοί είναι υπεύθυνοι για την ενημέ-
ρωση των κατά τόπους συναλλασσόμενων ναυτικών 
πρακτόρων.

Άρθρο 5
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 16 Φεβρουαρίου 2022

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ   
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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,




