
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από 
την πλημμύρα της 23ης Νοεμβρίου 2021 σε πε-
ριοχές των Δήμων Καλλιθέας και Μοσχάτου- Ταύ-
ρου της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα 
Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

2 Διόρθωση σφάλματος στην υπ’  αρ. 30424/ 
30.1.2023 απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέ-
ως του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, 
που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως (Β’ 732).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4797/2021 «Κρατική αρωγή προς επιχει-

ρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για 
θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της 
οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογι-
σμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές επείγου-
σες διατάξεις» (Α’ 66) και ιδίως το άρθρο 4, τις παρ. 3, 5 
και 7 του άρθρου 7, την παρ. 1 του άρθρου 22 και την 
παρ. 3 του άρθρου 24.

2. Τον ν. 5000/2022 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομο-
θεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235 - Κύρωση Πρόσθετης 
Πράξης στο Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού 
Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας και φορολογι-
κές ρυθμίσεις για τη ναυτιλία - Επείγουσες φορολογικές 
και τελωνειακές ρυθμίσεις - Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας 
της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και του 
Δικτύου Κρατικών Ενισχύσεων - Μισθολογικές ρυθμί-

σεις και άλλες διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού 
χαρακτήρα» (Α’ 226).

3. 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).

4. 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).

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

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

7. 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).

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

9. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α’ 181).

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

11. 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.

12. Την υπό στοιχεία 225775/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325/ 
13.07.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομι-
κών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υπο-
δομών και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χο-
ρήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση 
των ζημιών σε κτίρια από: α) την πλημμύρα της 14ης 
Οκτωβρίου 2021 σε περιοχές των Δήμων Καλλιθέας, Μο-
σχάτου-Ταύρου, Νέας Σμύρνης και Παλαιού Φαλήρου, 
β) την πλημμύρα της 23ης Νοεμβρίου 2021 σε περιοχές 
των Δήμων Καλλιθέας και Μοσχάτου-Ταύρου και γ) την 
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πλημμύρα της 11ης Δεκεμβρίου 2021 σε περιοχή του Δή-
μου Αλίμου, της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα 
Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής» (Β’ 4176).

13. Την υπό στοιχεία 74617ΕΞ2021/23.06.2021 κοινή 
απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικο-
νομικών  «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των δια-
δικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες 
του ν.4797/2021 (Α’ 66)» (Β’ 2670) (ΑΔΑ: 68ΦΓΗ-ΧΟΨ), 
όπως τροποποιήθηκε 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. 4050/17.01.2023 (ΑΔΑ:ΨΙ3Κ46ΜΤΛΠ-
0ΓΙ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύ-
σεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 
(ΕΣΠΑ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

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 κατηγορι-
ών 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 
όπου: «Επιχείρηση θεωρείται κάθε οντότητα, ανεξάρ-
τητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική 
δραστηριότητα. Σε αυτές περιλαμβάνονται ειδικότερα 
αυτοαπασχολούμενα άτομα και οικογενειακές επιχει-
ρήσεις που ασκούν βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, 
καθώς και προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις προσώπων 
που ασκούν τακτικά μια οικονομική δραστηριότητα».

16. Το υπ’αρ. 54640/13.01.2023 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Το-
μέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.

17. Το υπό στοιχεία 21496ΕΞ2023/09.02.2023 έγγρα-
φο του Τμήματος Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυν-
σης Εποπτευόμενων Φορέων της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

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

19. Την ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων που είναι 
εγκατεστημένες και λειτουργούν σε περιοχές των Δή-
μων Καλλιθέας και Μοσχάτου-Ταύρου της Περιφερει-
ακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας 
Αττικής και επλήγησαν από την πλημμύρα της 23ης 
Νοεμβρίου 2021.

20. Την υπό στοιχεία 21087ΕΞ2023/09.02.2023 εισή-
γηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Οικονομικών.

21. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον κρατικό προϋπολο-
γισμό πέραν της δαπάνης ύψους 4.086,00 ευρώ περί-
που, κατ’ ανώτατο όριο, σε βάρος του Προϋπολογισμού 

Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομικών 
(ΣΑΝΑ 851 ΚΩΔ.ΕΡΓΟΥ 2022ΝΑ85100004), η οποία κα-
λύπτεται από την υπ’ αρ. 4050/17.01.2023 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού 
Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η ανωτέρω δαπάνη 
εμπίπτει στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
1. Παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των 

ζημιών που προκλήθηκαν από την πλημμύρα της 23ης 
Νοεμβρίου 2021 σε περιοχές των Δήμων Καλλιθέας και 
Μοσχάτου-Ταύρου της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου 
Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής οι οποίες έχουν 
οριοθετηθεί με την υπό στοιχεία 225775/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./
Α325/13.07.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο-
νομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και 
Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 4797/2021, ιδίως των άρθρων 4, 7, 22 και 24 αυτού 
και του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014.

2. Η επιχορήγηση παρέχεται για την αντιμετώπιση ζη-
μιών των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν καταγραφεί από 
την αρμόδια Επιτροπή Κρατικής Αρωγής της Περιφέρει-
ας σύμφωνα με το υπό στοιχεία 16 έγγραφο του προοιμί-
ου και καλύπτει στοιχεία ενεργητικού, όπως εξοπλισμό, 
πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δη-
μόσιας και ιδιωτικής χρήσης καθώς και επαγγελματικά 
αυτοκίνητα, μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου 
του εγγείου κεφαλαίου και αποθηκευμένα προϊόντα, τα 
οποία κατεγράφησαν ως κατεστραμμένα.

3. Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική 
ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με μέρος του συ-
νόλου 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 ασφαλιστή-
ριο συμβόλαιο, η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν 
χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το 
ύψος της ενίσχυσης που προκύπτει κατά τα ανωτέρω, 
όπως υπολογίζεται επί του ποσού της εκτιμηθείσας ζη-
μιάς που δεν καταβάλλεται από το ασφαλιστήριο συμ-
βόλαιο.

4. Η επιχορήγηση καταβάλλεται εντός τεσσάρων (4) 
ετών από την ημερομηνία εκδήλωσης της θεομηνίας, 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 50 του Κανονισμού 
(ΕΕ) 651/2014.

5. Όταν η δικαιούχος ενιαία επιχείρηση λάβει συνολική 
επιχορήγηση άνω των ορίων που τίθενται στο άρθρο 
9 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, το Τμήμα Κρατικών 
Ενισχύσεων της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών 
δημοσιεύει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο 
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Παράρτημα III των εν λόγω Κανονισμών, σε εμπεριστα-
τωμένο δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
τις κρατικές ενισχύσεις (Transparency Award Module-
TAM, https://webgate.ec.europa.eu/competition/
transparency/public/search/home/), για λόγους διαφά-
νειας, το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερο-
μηνία χορήγησής της, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
32 του ν. 5000/2022 (Α’ 226).

6. Για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτεί-
ται εντός προθεσμίας δύο μηνών από την έκδο-
ση της παρούσας, η προσκόμιση των δικαιολογη-
τικών της παρ.  1 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 
74617ΕΞ2021/23.06.2021 κοινής απόφασης του 
Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 2670) 
(ΑΔΑ:68ΦΓΗ-ΧΟΨ), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό 
στοιχεία 110065 ΕΞ2021/10.09.2021 (Β’ 4203) (ΑΔΑ: 
654ΩΗ-ΔΧ0) και 147036ΕΞ 2021/22.11.2021 (Β’ 5424) 
(ΑΔΑ:Ψ9Ρ2Η-8ΨΙ) αποφάσεις του Υπουργού Οικονο-
μικών, στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής της Γενικής 
Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής.

7. Η βεβαίωση περί του ύψους των ζημιών παρέχεται 
από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας με βάση τις 
ζημιές που κατέγραψαν οι αρμόδιες επιτροπές. Από το 
ύψος της εκτιμηθείσας ζημίας αφαιρείται τυχόν ασφα-
λιστική αποζημίωση που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο 
δικαιούχος. Σε κάθε περίπτωση, για την καταβολή της 
επιχορήγησης απαιτείται η ολοκλήρωση του προσδιορι-
σμού του ποσού της ζημίας που καλύπτεται από ασφα-
λιστήριο συμβόλαιο.

8. Μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης των 
δικαιολογητικών, οι φάκελοι διαβιβάζονται από τη 
Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής της Γενικής Γραμματείας 
Οικονομικής Πολιτικής, στη Γενική Διεύθυνση Οικονο-
μικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Οικονομι-
κών, συνοδευόμενοι από την αναλυτική κατάσταση των 
πληγεισών επιχειρήσεων της παρ. 4 του άρθρου 5 της 
υπό στοιχεία 74617ΕΞ2021/23.06.2021 κοινής απόφα-
σης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών 
(Β’ 2670) (ΑΔΑ:68ΦΓΗ-ΧΟΨ), όπως ισχύει, σε ηλεκτρονι-

κή μορφή. Η ΓΔΟΥ προβαίνει σε έλεγχο, εκκαθάριση και 
πληρωμή στους δικαιούχους του δικαιούμενου ποσού.

9. Τα δικαιολογητικά της παρ. 6 τηρούνται στην αρ-
μόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής 
Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών για δέκα (10) 
έτη από την ημερομηνία καταβολής της επιχορήγησης.

10. Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας υποχρεούνται να 
τηρούν για διάστημα πέντε (5) τουλάχιστον ετών το 
σύνολο των φακέλων και των σχετιζόμενων εγγράφων 
και δικαιολογητικών επιχορήγησης κάθε επιχείρησης 
για τους σκοπούς του ελέγχου του άρθρου 21 του 
ν. 4797/2021.

11. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η υπό στοιχεία 
74617ΕΞ2021/23.06.2021 κοινής απόφαση του Υπουρ-
γού και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’  2670) 
(ΑΔΑ:68ΦΓΗ-ΧΟΨ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2023

Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ   

Ι  

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(2)
   Στην υπ’ αρ. 30424/30.1.2023 απόφαση της Υπηρε-

σιακής Γραμματέως του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως (Β’ 732), στη σελίδα 6850, η ημερομηνία 
της υπογραφής διορθώνεται:

Από το εσφαλμένο:
«Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2023»
στο ορθό:
«Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2023». 

 (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)   



 

 

 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ7154 Τεύχος B’ 785/15.02.2023

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,

*02007851502230004*




