
 

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/26691/426 
   Ορισμός του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ως 

φορέα υλοποίησης για δράσεις εξοικονόμησης 

ενέργειας στις επιχειρήσεις του τριτογενή τομέα 

και του τουρισμού.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τo άρθρο 90 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα 

κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, A’ 98), όπως αυτό 
διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019.

2. Το άρθρο 39 του ν. 4936/2022 «Εθνικός Κλιματικός 
Νόμος - Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, επείγουσες δια-
τάξεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και 
την προστασία του περιβάλλοντος» (Α’ 105).

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

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

5. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων» (Α’ 15).

6. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)» (Α’ 160).

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

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

9. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

10. Το π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων με-
ταξύ Γενικών Γραμματειών» (Α’ 156).

11. Την υπό στοιχεία Υ 70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-

πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

12. Την υπ’ αρ. 51875/7.5.2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

13. Την υπό στοιχεία 88238/ΕΥΘΥ 811/29-08-2016 
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοι-
κητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας «Σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας ’’Επιτελική Δομή 
ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Το-
μέα Ενέργειας’’ και αντικατάσταση των υπ’ αριθ. Δ13/
Φ7.11/18797/29.7.2008 (ΦΕΚ 1540/Β/4.8.2008) και Δ13/
Φ7.11/18801/29.07.2008 (ΦΕΚ 1577/Β/6.8.2008) κοινών 
υπουργικών αποφάσεων, όπως ισχύουν» (Β’ 2733).

14. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβά-
σεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147).

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 (L057).

16. Τις διατάξεις του ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμ-
βασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής 
Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους 
και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθε-
κτικότητας» (Α’ 135).

17. 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.

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

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

20. Την υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.9.2021 από-
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Σύστη-
μα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων 
του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 4498).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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21. Την υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινή υπουργική 
απόφαση «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών 
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τρο-
ποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής 
απόφασης 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β΄)» (Β’ 2857).

22. Το από 27.11/14.12.1926 π.δ. «Περί κωδικοποιήσε-
ως των περί συστάσεως Τεχνικού Επιμελητηρίου κειμέ-
νων διατάξεων» (Α’ 430).

23. Τον ν. 1486/1984 «Τροποποίηση των διατάξεων του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος» (Α’ 161).

24. Το π.δ. 12/2020 «Οργανισμός Τεχνικού Επιμελητη-
ρίου Ελλάδος» (Α’ 17).

25. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/1110/14/14.02.2023 
εισήγηση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημο-
σιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας.

26. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη ύψους 4.000.000 ευρώ κατ’ ανώ-
τατο όριο, σε βάρος του Προγράμματος Δημοσίων Επεν-
δύσεων (ΣΑΤΑ075) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας,  αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αρμοδιότητες του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδας

1. Ανατίθενται στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαί-
ου με την επωνυμία «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας» 
(ΤΕΕ) καθήκοντα φορέα υλοποίησης και διαχείρισης 
των δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας στις επιχειρή-
σεις του τριτογενή τομέα και του τομέα του τουρισμού 
που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας. Οι δράσεις αφορούν στη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης και στη χρήση Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στις επιχειρήσεις των ανωτέρω 
τομέων, με αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
και την επίτευξη καθαρότερου περιβάλλοντος.

2. Οι αρμοδιότητες που ανατίθενται στο ΤΕΕ, αφορούν:
i. Την υποδοχή, τον έλεγχο πληρότητας και αρτιότητας 

των αιτήσεων χρηματοδότησης,
ii. τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την αξιολόγηση 

των αιτήσεων χρηματοδότησης,
iii. την κατάρτιση πίνακα αποτελεσμάτων αξιολόγησης 

των αιτήσεων χρηματοδότησης και την εισήγηση για 
έγκριση ή απόρριψη αυτών, προς την Επιτελική Δομή 
ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας, εφεξής «Επιτελική Δομή» 
για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων,

iv. την εισήγηση προς την Επιτελική Δομή, για την έκ-
δοση αποφάσεων απένταξης,

v. τη διαχείριση και εξέταση των ενστάσεων καθ’ όλη 
την διάρκεια των δράσεων, όπου προβλέπεται σύμφω-
να με το σχετικό οδηγό και την εισήγηση για έγκριση ή 
απόρριψη τους,

vi. τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την αξιολόγηση 
των αιτημάτων ολοκλήρωσης των έργων,

vii. την εκταμίευση της επιχορήγησης των δράσεων 
προς τους δικαιούχους,

viii. την υποβολή προς την Επιτελική Δομή σχεδίου με 
συχνές ερωτήσεις- απαντήσεις για τη διασαφήνιση των 

όρων και προϋποθέσεων της σχετικής προκήρυξης προς 
τις επιχειρήσεις, καθώς και όλων των σχετικών θεμάτων 
που ανακύπτουν κατά την υλοποίηση των δράσεων,

ix. την οργάνωση και λειτουργία υπηρεσίας για την 
παροχή ενημέρωσης προς τους δυνητικούς δικαιού-
χους για θέματα των δράσεων του προγράμματος και 
την υποβολή προς την Επιτελική Δομή των σχετικών 
αναφορών για την πορεία της υπηρεσίας ενημέρωσης 
και πληροφόρησης,

x. την εισήγηση προς την Επιτελική Δομή και τη συ-
νεργασία με αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, για την 
επίλυση τυχόν προβλημάτων που ανακύπτουν κατά τη 
διαδικασία υλοποίησης των δράσεων, την διασταύρωση 
στοιχείων και την εν γένει βελτίωσή τους, 

xi. την οργάνωση και διενέργεια δειγματοληπτικών 
επιτόπιων ελέγχων σε έργα με ολοκληρωμένο φυσικό και 
οικονομικό αντικείμενο, κατόπιν μεθοδολογίας η οποία 
θα αναπτυχθεί με τη συνεργασία και με την σύμφωνη 
γνώμη των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών,

3. Το ΤΕΕ, για τις ανάγκες υλοποίησης και διαχείρισης 
των δράσεων, αναλαμβάνει και καθήκοντα Αναθέτου-
σας Αρχής και συγκεκριμένα δύναται να συνάπτει συμ-
βάσεις με εξωτερικούς αναδόχους για την υποστήριξή 
του έργου του, κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους. Στο 
πλαίσιο αυτό διενεργεί τις διαδικασίες προκήρυξης και 
ανάθεσης συμβάσεων, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό 
και κανονιστικό πλαίσιο και προβαίνει σε κάθε απαιτού-
μενη ενέργεια για την αποτελεσματική διοίκηση και υλο-
ποίηση των συμβάσεων που θα συναφθούν. Τα τελικά 
παραδοτέα διαβιβάζονται στον Φορέα Σχεδιασμού του 
Προγράμματος, ο οποίος μετά από σχετικό έλεγχο της 
πληρότητάς τους εκδίδει βεβαίωση ολοκλήρωσης.

4. Το ΤΕΕ κατά τη διάρκεια υλοποίησης των δράσεων 
συνεργάζεται με την Επιτελική Δομή, καθώς και με την 
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης. 
Στο πλαίσιο αυτό, παρέχει ενημέρωση για την εξέλιξη 
των δράσεων, όποτε ζητηθεί, σύμφωνα με τους όρους 
και τις προϋποθέσεις της σχετικής προκήρυξης.

5. Ανταποκρίνεται σε τυχόν ελέγχους που διενεργού-
νται από Εθνικές και Ευρωπαϊκές αρχές, τόσο κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης των δράσεων, όσο και μετά την 
ολοκλήρωσή τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
εθνικό και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο.

Άρθρο 2
Καταβολή της χρηματοδότησης των δράσεων

1. Τα ποσά της χρηματοδότησης των δράσεων κατα-
βάλλονται με επιχορήγηση τμηματικά στο ΤΕΕ, ως φο-
ρέα αρμόδιο για την καταβολή των ενισχύσεων στους 
δικαιούχους. Ειδικότερα:

α) 1η δόση που ανέρχεται στο ποσό της προκαταβολής 
της επιχορήγησης, όπως αυτή καθορίζεται στη σχετική 
προκήρυξη των δράσεων,

β) επόμενες δόσεις, ανάλογα με την πορεία ολοκλή-
ρωσης των έργων και την εξέλιξη των δράσεων.

2. Σε κάθε περίπτωση, η καταβολή της χρηματοδό-
τησης προς το ΤΕΕ και στη συνέχεια στους δικαιούχους 
γίνεται χωρίς καμία έκπτωση ή κράτηση υπέρ τρίτων, 
που ενδέχεται να μειώσει το ύψος της χρηματοδότησης 
που δικαιούται. 
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3. Το ΤΕΕ ανοίγει έντοκο/ους τραπεζικό/ούς λογαρια-
σμό/ούς σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της ημεδαπής 
με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, για τις δράσεις, που 
αφορούν στην επιχορήγηση για την μεταφορά των χρη-
ματοδοτήσεων.

4. Το αίτημα για την καταβολή της κάθε δόσης υπο-
βάλλεται στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του 
ΥΠΕΝ από το ΤΕΕ, συνοδευόμενο από τα ακόλουθα δι-
καιολογητικά:

- Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας ή τις σχετικές 
διατάξεις σε περίπτωση απαλλαγής.

- Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ή τις σχετικές 
διατάξεις σε περίπτωση απαλλαγής.

- Έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία 
του/ων λογαριασμού/ών της παρ. 3.

- Υπεύθυνη δήλωση περί μη ενεχυρίασης/εκχώρησης 
της πληρωμής.

- Υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης για τη χρηματο-
δότηση που έχει ήδη λάβει για τις δόσεις πλην της 1ης.

- Σύμφωνη γνώμη της Επιτελικής Δομής.
5. Στον/ους ανωτέρω λογαριασμό/ούς κατατίθενται 

και ενδεχόμενες επιστροφές πληρωμών ή ποσά από 
καταλογισμούς. Τα ποσά αυτά, καθώς και οι τόκοι που 
πιθανόν δημιουργηθούν από την παραμονή των κατα-
τιθεμένων κατά τα ανωτέρω στον/ους ανωτέρω λογα-
ριασμό/ούς, αποτελούν έσοδο του προϋπολογισμού 
δημοσίων επενδύσεων και διατίθενται αποκλειστικά για 
τους σκοπούς των εκάστοτε δράσεων. Τα τυχόν αδιάθετα 
ποσά του/ων λογαριασμού/ών, μετά την ολοκλήρωση 
και εξόφληση των δράσεων κατατίθενται από το ΤΕΕ, 
με μέριμνα της Επιτελικής Δομής, στο λογαριασμό αδι-
άθετων υπολοίπων παρελθόντων οικονομικών ετών που 
τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Άρθρο 3
Χρηματοδότηση των διαχειριστικών 
δαπανών του ΤΕΕ

1. Οι δαπάνες διαχείρισης του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) για την υλοποίηση και διαχείριση των 
δράσεων καλύπτονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας.

2. Ως «διαχειριστικές δαπάνες» νοείται το σύνολο των 
πραγματικών δαπανών που δημιουργούνται στο ΤΕΕ 
αποκλειστικά και μόνον από την παροχή των υπηρε-
σιών του στο πλαίσιο των συγκεκριμένων δράσεων και 
αποδεδειγμένα δεν συνδέονται με τη συνήθη τρέχουσα 
δραστηριότητα αυτού.

3. Ο προϋπολογισμός των εξόδων της παρ. 1 ορίζεται 
σε μέγιστο ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού των 
ενισχύσεων των δράσεων που βαρύνει σχετική ΣΑΤΑ του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

4. Η πληρωμή των δαπανών διαχείρισης της παρ. 1 
γίνεται τμηματικά ως ακολούθως:

i) ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30 %) επί του μέγιστου 
προϋπολογισμού της παρ. 3, του παρόντος άρθρου, ως 
προκαταβολή, καταβάλλεται εντός δύο (2) μηνών από 
την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της εκάστοτε δρά-
σης.

ii) ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί του μέγιστου 
προϋπολογισμού της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, με 
την έκδοση του πρώτου οριστικού πίνακα των επιλέξι-
μων δικαιούχων.

iii) ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του προϋπολογι-
σμού της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, καταβάλλεται σε 
τέσσερις εξαμηνιαίες δόσεις, για την ορθή και ομαλή πα-
ρακολούθηση της πορείας του Προγράμματος. Η πρώτη 
εξαμηνιαία δόση ορίζεται σε έξι μήνες μετά την έκδοση 
του πρώτου οριστικού πίνακα επιλέξιμων δικαιούχων.

iv) το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται με τη λήξη των 
δράσεων.

Εφόσον διαπιστωθεί ότι το ΤΕΕ δεν ανταποκρίνεται 
στις υποχρεώσεις του, με απόφαση του Υπουργού Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας, επιβάλλεται αναλογική πε-
ρικοπή των διαχειριστικών δαπανών.

5. Το ΤΕΕ υποβάλει γραπτό αίτημα πληρωμής στην 
Επιτελική Δομή, το οποίο συνοδεύεται από έκθεση με 
ανάλυση των ενεργειών που έχουν ολοκληρωθεί κατά 
το προηγούμενο διάστημα, ανάλυση των διαχειριστικών 
δαπανών κατά την προηγούμενη περίοδο, η οποία θα 
τεκμηριώνεται με στοιχεία ή/και παραστατικά, καθώς 
και πρόβλεψη διαχειριστικών δαπανών για το επόμενο 
εξάμηνο. Η Επιτελική Δομή εκδίδει βεβαίωση για το εύ-
λογο του ποσού της αιτούμενης από το ΤΕΕ πληρωμής. 
Τα παραπάνω αποτελούν υποχρεωτικά δικαιολογητικά 
για την πραγματοποίηση της πληρωμής από τη Διεύθυν-
ση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας.

Η πληρωμή ολοκληρώνεται εντός δύο (2) μηνών από 
την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος, από τη Διεύ-
θυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 13 Μαρτίου 2023 

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός Ανάπτυξης
Οικονομικών και Επενδύσεων 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ  
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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,




