
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. ΔΝΣβ/oικ.84154/ΦΝ 393 
Θέση σε λειτουργία του Σταθμού Διοδίων Στρυ-

μονικού και καθορισμός τελών διοδίων που ει-

σπράττονται στους σταθμούς διοδίων Θεσσα-

λονίκης, Πολυμύλου, Μαλγάρων, Ασπροβάλτας, 

Ανάληψης της Εγνατίας Οδού και Στρυμονικού 

και Προμαχώνα του Κάθετου Άξονα της Εγνατί-

ας Οδού Λαγκαδά-Μεθοριακός Σταθμός Προμα-

χώνα.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 62 παρ. 2 του ν. 4155/2013 

«Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 120), όπως τροποποιήθη-
κε από τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4233/2014, 
Κεφάλαιο Β΄ «Ρυθμίσεις θεμάτων δημοσίων έργων» 
(ΦΕΚ Α΄ 22).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
Α΄ 98), και του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό 
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης» (Α΄133).

3. Τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 5 του 
ν.  2229/1994 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του 
ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 138), όπως η 
παρ. 6 συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του άρθρου τέταρ-
του ν. 2372/1996 «Σύσταση φορέων για την επιτάχυνση 
της αναπτυξιακής διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α΄ 29) και όπως η παρ. 7 τροποποιήθηκε με τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3212/2003 «Άδεια 
δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων 
αρμοδιότητας Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.» (ΦΕΚ Α΄ 308).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 στ. α΄ του 
ν.  4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργή-
σεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσι-
ών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του 
π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄74), 
καθώς και της παρ. 7 του ιδίου άρθρου.

5. Τις διατάξεις της Δ14α/02/69/ΦΝ 380/10.11.1994 
απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικο-
νομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων (ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) «Ίδρυση Εταιρίας Έργων Υποδομής 
με την επωνυμία Εγνατία Οδός Ανώνυμη Εταιρία» (ΦΕΚ 
Β΄ 846).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ. 70/2015 «Ανα-
σύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλί-
ας και Αιγαίου και μετονομασία σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού». (ΦΕΚ Α΄ 114).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 
Α΄ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, 
σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και 
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 
Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

8. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ Α΄ 121) «Διορι-
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», όπως διορθώ-
θηκε (ΦΕΚ Α΄ 126).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Κώδικα Οδικής Κυ-
κλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 
(ΦΕΚ Α΄ 57).

10. Τις διατάξεις της παρ. 3 περιπτ. β του άρθρου 9 του 
ν. 3481/2006 «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνι-
κό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων 
έργων και μελετών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 162).

11. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.  3769/2009 
«Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών 
και γυναικών όσων αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και 
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υπηρεσίες και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄ 105).

12. Τις διατάξεις της ΔΜΕΟ/ε/0/568/4.6.2004 απόφα-
σης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με την οποία χαρακτηρίστηκε 
ως αυτοκινητόδρομος η Εγνατία Οδός.

13. Τις διατάξεις της ΔΜΕΟ/ε/0/919/01.08.2000 από-
φασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκε η 
χωροθέτηση των σταθμών διοδίων της Εγνατίας Οδού.

14. Τις διατάξεις της 215/10.8.2012 απόφασης της Δι-
υπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρα-
τικοποιήσεων (ΦΕΚ Β΄ 2316) «Μεταφορά στην εταιρεία 
«Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσί-
ου Α.Ε.» περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου» κατά τις 
διατάξεις του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α΄ 152)», όπως τροπο-
ποιήθηκε από τις διατάξεις της 241/27.8.2013 απόφα-
σης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και 
Αποκρατικοποιήσεων (ΦΕΚ Β΄ 2221) «Τροποποίηση της 
215/10-08-2012 απόφασης της Διυπουργικής Επιτρο-
πής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων» και τις 
διατάξεις της 264/14.6.2018 απόφασης της Διυπουργι-
κής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιή-
σεων (ΦΕΚ Β΄ 2274) «Τροποποίηση της 215/10.08.2012 
(Β΄ 2316) απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Ανα-
διαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων με θέμα «Με-
ταφορά στην εταιρεία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής 
Περιουσίας του Δημοσίου» περιουσιακών στοιχείων 
του Δημοσίου κατά τις διατάξεις του ν.  3986/2011 
(Α΄ 152) από τη Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων 
και Αποκρατικοποιήσεων», όπως έχει τροποποιηθεί από 
την 241/27.08.2013 (Β΄ 2221) όμοια απόφαση».

15. Τις διατάξεις των παραγράφων 7 και 9 του άρθρου 
δεύτερου «Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών 
Υποδομών - Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών 
Τελών» του ν. 4388/2016, όπως η παράγραφος 7 τροπο-
ποιήθηκε με το άρθρο πέμπτο «Τροποποίηση διατάξεων 
του ν. 4388/2016 (Α΄ 93)» του ν. 4393/2016 (ΦΕΚ Α΄ 106).

16. Την Δ17α/178/4/ΦΝ 393/2.10.2014 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2761) περί καθορισμού τελών διο-
δίων στην Εγνατία Οδό και την υποθαλάσσια σήραγγα 
Ακτίου-Πρεβέζης.

17. Την 6686/14.11.2014 υπουργική απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών - Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων (ΦΕΚ Β΄ 3086) περί χωροθέτησης σταθμών δι-
οδίων και καθορισμού τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό 
και στους κάθετους άξονες αυτής, όπως τροποποιήθηκε 
με την ΔΝΣγοικ.35897/ΦΝ 393/18-5-2017 κοινή υπουρ-
γική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1867), την ΔΝΣβ΄/οικ.39429/ΦΝ 
393/22.5.2018 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1893) 
και την ΔΝΣβ/οικ42900/ΦΝ393/1.6.2018 κοινή υπουρ-
γική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2090).

18. Την ΔΝΣ/52058/ΦΝ 393/27.11.2017 κοινή υπουρ-
γική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 4156) περί καθορισμού τελών 
διοδίων στην Εγνατία Οδό.

19. Την ΔΝΣ/72401/ΦΝ 393/27.11.2017 κοινή υπουρ-
γική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 4156) περί θέσης σε λειτουργία 
Μετωπικών Σταθμών Διοδίων επί της Εγνατίας Οδού 
και καθορισμών τελών διοδίων που εισπράττονται σε 
αυτούς.

20. Την ΔΝΣ/οικ.84646/ΦΝ 393/27.11.2017 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός απαλλαγών από την καταβολή 
διοδίων τελών στους Σταθμούς Διοδίων της Εγνατίας 
Οδού και των καθέτων αξόνων αυτής, για κατοίκους όμο-
ρων περιοχών και άνεργους, σύμφωνα με το εδάφιο (γ) 
της παραγράφου 9 του άρθρου δεύτερου ν. 4388/2016 
(Α΄ 93)» (ΦΕΚ Β΄ 4156), όπως έχει τροποποιηθεί με την  
ΔΝΣ/ΟΙΚ.90497/ΦΝ393/2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 
Β΄ 4459 και διορθώθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 4511/20.12.2017).

21. Την ΔΝΣ/οικ.35503/ΦΝ 393/25.05.2016 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός τελών διοδίων στο τμήμα του 
Κάθετου Άξονα της Εγνατίας Οδού Ά/Κ Λαγκαδά - Μεθο-
ριακός Σταθμός Προμαχώνα» (ΦΕΚ Β΄ 1486/25.5.2016).

22. Την από 14/12/2015 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Εταιρείας «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής 
Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.», με θέμα την «Τροποποί-
ηση της σύμβασης εντολής μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ και Εγνατία 
Οδός Α.Ε.», σχετικά με τα διόδια τέλη στα τμήματα των 
Καθέτων Αξόνων (i) Ανισόπεδος Κόμβος (Α/Κ Καστοριάς 
(Δυτ.Σιάτιστας)-Α/Κ Κορομηλιάς-Α/Κ Ιεροπηγής-Μεθο-
ριακός Σταθμός Κρυσταλλοπηγής, και (ii) Α/Κ Λαγκαδά/
Σερρών-Μεθοριακός Σταθμός Προμαχώνα.

23. Το με κωδ.: Χ50/012/ΙΙ/24285-ID/11796/εμ/ 
16.10.2019 έγγραφο της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».

24. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δάπανη για τον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Επιβολή τελών διοδίων σε ένα (1) τμήμα του 
Κάθετου Άξονα της Εγνατίας Οδού Λαγκαδά-
Μεθοριακός Σταθμός Προμαχώνα και 
τροποποίηση τιμήματος τελών διοδίων σε ένα 
(1) τμήμα του Κάθετου Άξονα της Εγνατίας Οδού 
Λαγκαδά-Μεθοριακός Σταθμός Προμαχώνα

1. Με την παρούσα καθορίζεται το ύψος διοδίων τελών 
που θα εισπράττονται στους μετωπικούς σταθμούς διο-
δίων του άρθρου 2 κατά το μεταβατικό διάστημα μέχρι 
την πλήρη θέση σε λειτουργία του συνόλου των μετω-
πικών και πλευρικών σταθμών διοδίων που χωροθετή-
θηκαν επί της Εγνατίας Οδού και των καθέτων σε αυτήν 
οδικών αξόνων με την 6686/14-11-2014 απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών - Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων (ΦΕΚ Β΄ 3086/2014), ως έχει τροποποιηθεί με τις 
ΔΝΣγ/οικ.35897/ΦΝ 393/18.05.2017 (Β΄ 1867) και ΔΝΣβ/
οικ42900/ΦΝ393/01-06-2018 (ΦΕΚ Β΄ 2090/07.06.2018) 
αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών - Υποδομών και 
Μεταφορών, περί χωροθέτησης σταθμών διοδίων και 
καθορισμού τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό και στους 
καθέτους άξονες αυτής και ισχύει, εκτός αν άλλως προ-
βλεφθεί με νεότερη απόφαση κατά τη σταδιακή θέση 
σε λειτουργία νέων σταθμών διοδίων.

2. Επί των πάσης φύσεως οχημάτων, που επιτρέπεται 
από τον Κ.Ο.Κ. να κινηθούν επί των τμημάτων του αυτο-
κινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού της παραγράφου 3 του 
παρόντος άρθρου, επιβάλλεται ειδικό τέλος κυκλοφορίας 
(διόδια). Τα διόδια τέλη επιβάλλονται υπέρ του, κατά τις 
ισχύουσες διατάξεις, φορέα εκμετάλλευσης των τμημάτων 
της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, και εισπράττο-
νται για λογαριασμό αυτού, από την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».
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3. Το τέλος διοδίων επιβάλλεται για τα τμήματα:
3.1 Α/Κ Καλοχωρίου - Α/Κ Ευκαρπίας, Σταθμός Διοδίων 

Θεσσαλονίκης.
3.2 Α/Κ Δυτ. Σιάτιστας - Α/Κ Βέροιας (Τροποποίηση 

τιμήματος), Σταθμός Διοδίων Πολυμύλου.
3.3 Α/Κ Βέροιας - Α/Κ Καλοχωρίου (Τροποποίηση τι-

μήματος), Σταθμός Διοδίων Μαλγάρων.
3.4 Α/Κ Ρεντίνας - Α/Κ Στρυμόνα, Σταθμός Διοδίων 

Ασπροβάλτας.
3.5 Α/Κ Ευκαρπίας - Α/Κ Ρεντίνας (Τροποποίηση τιμή-

ματος), Σταθμός Διοδίων Ανάληψης.
3.6 Α/Κ Λαγκαδά- Α/Κ Στρυμονικού, Σταθμός Διοδίων 

Στρυμονικό.
3.7 Α/Κ Στρυμονικού - Μεθοριακός Σταθμός Προ-

μαχώνας (Τροποποίηση τιμήματος), Σταθμός Διοδίων 
Προμαχώνας.

4. Το ύψος του τέλους διοδίων καθορίζεται ανάλογα με 
την κατηγορία του οχήματος, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 2 κατωτέρω.

Άρθρο 2
Ειδικό τέλος ανά κατηγορία οχήματος και ανά 
σταθμό διοδίων

1. Το ειδικό τέλος (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ανά 
κατηγορία οχήματος για τον Σταθμό Διοδίων (ΣΔ) Θεσ-
σαλονίκης του Άξονα της Εγνατίας Οδού καθορίζεται 
στον ακόλουθο πίνακα:

Πίνακας Καθορισμού Τελών Διοδίων (ευρώ)

Κατηγορία 
οχήματος Ονομασία Περιγραφή 

Μετωπικός 
Σταθμός ΣΔ 

Θεσσαλονίκης

1 Δίκυκλα, 
τρίκυκλα 0,30

2 Ελαφρά 
οχήματα

Οχήματα με 
ή χωρίς ρυ-

μουλκούμενο 
και ύψος μέχρι 

2,70μ.

0,50

3

Φορτηγά, 
λεωφορεία 

και άλλα 
οχήματα 

με λιγότε-
ρους από 

τέσσερις (4) 
άξονες

Οχήματα με ή 
χωρίς ρυμουλ-

κούμενο με δύο 
ή τρεις άξονες 
και ύψος με-

γαλύτερο από 
2,70 μ.

1,00

4

Φορτηγά 
και άλλα 

οχήματα με 
τέσσερις 

(4) ή περισ-
σότερους 

άξονες

Οχήματα με 
ή χωρίς ρυ-

μουλκούμενο 
με τέσσερις ή 

περισσότερους 
άξονες και ύψος 

μεγαλύτερο 
από 2,70 μ.

1,50

2. Το ειδικό τέλος (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ανά 
κατηγορία οχήματος που επιβάλλεται και εισπράττεται 
στον Σταθμό Διοδίων (ΣΔ) Πολυμύλου του Άξονα της 
Εγνατίας Οδού αναπροσαρμόζεται και καθορίζεται σύμ-
φωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Πίνακας Καθορισμού Τελών Διοδίων (ευρώ)

Κατηγορία 
οχήματος Ονομασία Περιγραφή

Μετωπικός 
Σταθμός ΣΔ 
Πολυμύλου

1 Δίκυκλα,
τρίκυκλα 1,50

2 Ελαφρά οχή-
ματα

Οχήματα με 
ή χωρίς ρυ-

μουλκούμενο 
και ύψος μέχρι 

2,70μ.

2,20

3

Φορτηγά, λε-
ωφορεία και 

άλλα οχήματα 
με λιγότερους 
από τέσσερις 

(4) άξονες

Οχήματα με ή 
χωρίς ρυμουλ-

κούμενο με δύο 
ή τρεις άξονες 
και ύψος με-

γαλύτερο από 
2,70 μ.

5,50

4

Φορτηγά και 
άλλα οχήματα 

με τέσσερις 
(4) ή περισσό-
τερους άξονες

Οχήματα με 
ή χωρίς ρυ-

μουλκούμενο 
με τέσσερις ή 

περισσότερους 
άξονες και ύψος 
μεγαλύτερο από 

2,70 μ.

7,70

3. Το ειδικό τέλος (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 
ανά κατηγορία οχήματος που επιβάλλεται και εισπράτ-
τεται στον Σταθμό Διοδίων (ΣΔ) Μαλγάρων του Άξονα 
της Εγνατίας Οδού αναπροσαρμόζεται και καθορίζεται 
σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Πίνακας Καθορισμού Τελών Διοδίων (ευρώ)

Κατηγορία 
οχήματος Ονομασία Περιγραφή

Μετωπικός 
Σταθμός ΣΔ 
Μαλγάρων

1 Δίκυκλα,
τρίκυκλα 0,80

2 Ελαφρά
οχήματα

Οχήματα με 
ή χωρίς ρυ-

μουλκούμενο 
και ύψος μέχρι 

2,70μ.

1,20

3

Φορτηγά, λε-
ωφορεία και 

άλλα οχήματα 
με λιγότερους 
από τέσσερις 

(4) άξονες

Οχήματα με ή 
χωρίς ρυμουλ-

κούμενο με δύο 
ή τρεις άξονες 

και ύψος μεγαλύ-
τερο από 2,70 μ.

3,00

4

Φορτηγά και 
άλλα οχήματα 

με τέσσερις 
(4) ή περισ-
σότερους 

άξονες

Οχήματα με 
ή χωρίς ρυ-

μουλκούμενο 
με τέσσερις ή 

περισσότερους 
άξονες και ύψος 
μεγαλύτερο από 

2,70 μ.

4,20

4. Το ειδικό τέλος (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 
ανά κατηγορία οχήματος για τον Σταθμό Διοδίων (ΣΔ) 
Ασπροβάλτας του Άξονα της Εγνατίας Οδού καθορίζεται 
στον ακόλουθο πίνακα:
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Πίνακας Καθορισμού Τελών Διοδίων (ευρώ)

Κατηγορία 
οχήματος Ονομασία Περιγραφή

Μετωπικός 
Σταθμός 

ΣΔ Ασπρο-
βάλτας

1 Δίκυκλα,
τρίκυκλα 0,60

2 Ελαφρά οχή-
ματα

Οχήματα με 
ή χωρίς ρυ-

μουλκούμενο 
και ύψος μέχρι 

2,70μ.

0,90

3

Φορτηγά, λε-
ωφορεία και 

άλλα οχήματα 
με λιγότερους 
από τέσσερις 

(4) άξονες

Οχήματα με ή 
χωρίς ρυμουλ-

κούμενο με δύο 
ή τρεις άξονες 

και ύψος μεγαλύ-
τερο από 2,70 μ.

2,30

4

Φορτηγά και 
άλλα οχήματα 
με τέσσερις (4) 
ή περισσότε-
ρους άξονες

Οχήματα με 
ή χωρίς ρυ-

μουλκούμενο 
με τέσσερις ή 

περισσότερους 
άξονες και ύψος 
μεγαλύτερο από 

2,70 μ.

3,20

5. Το ειδικό τέλος (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 
ανά κατηγορία οχήματος που επιβάλλεται και εισπράτ-
τεται στον Σταθμό Διοδίων (ΣΔ) Ανάληψης του Άξονα 
της Εγνατίας Οδού αναπροσαρμόζεται και καθορίζεται 
σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Πίνακας Καθορισμού Τελών Διοδίων (ευρώ)

Κατηγορία 
οχήματος Ονομασία Περιγραφή

Μετωπικός 
Σταθμός ΣΔ 
Ανάληψης

1 Δίκυκλα,
τρίκυκλα 1,30

2 Ελαφρά
οχήματα

Οχήματα με ή χω-
ρίς ρυμουλκούμε-
νο και ύψος μέχρι 

2,70μ.

1,80

3

Φορτηγά, 
λεωφορεία 

και άλλα 
οχήματα με 
λιγότερους 

από τέσσερις 
(4) άξονες

Οχήματα με ή χω-
ρίς ρυμουλκούμε-
νο με δύο ή τρεις 
άξονες και ύψος 
μεγαλύτερο από 

2,70 μ.

4,50

4

Φορτηγά 
και άλλα 

οχήματα με 
τέσσερις (4) 

ή περισσότε-
ρους άξονες

Οχήματα με ή χω-
ρίς ρυμουλκού-

μενο με τέσσερις 
ή περισσότερους 
άξονες και ύψος 
μεγαλύτερο από 

2,70 μ.

6,30

6. Το ειδικό τέλος (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ανά 
κατηγορία οχήματος για τον Σταθμό Διοδίων (ΣΔ) Στρυ-
μονικό του Κάθετου Άξονα της Εγνατίας Οδού Λαγκα-
δά-Μεθοριακός Σταθμός Προμαχώνα καθορίζεται στον 
ακόλουθο πίνακα:

Πίνακας Καθορισμού Τελών Διοδίων (ευρώ)

Κατηγορία 
οχήματος Ονομασία Περιγραφή

Μετωπικός 
Σταθμός ΣΔ 
Στρυμονικό

1 Δίκυκλα,
τρίκυκλα 0,70

2 Ελαφρά
οχήματα

Οχήματα με ή χω-
ρίς ρυμουλκούμε-
νο και ύψος μέχρι 

2,70μ.

1,00

3

Φορτηγά, 
λεωφορεία 

και άλλα 
οχήματα 

με λιγότε-
ρους από 

τέσσερις (4) 
άξονες

Οχήματα με ή χω-
ρίς ρυμουλκούμε-
νο με δύο ή τρεις 
άξονες και ύψος 
μεγαλύτερο από 

2,70 μ.

2,50

4

Φορτηγά 
και άλλα 

οχήματα με 
τέσσερις (4) 

ή περισσότε-
ρους άξονες

Οχήματα με ή 
χωρίς ρυμουλκού-
μενο με τέσσερις 
ή περισσότερους 
άξονες και ύψος 
μεγαλύτερο από 

2,70 μ.

3,50

7. Το ειδικό τέλος (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ανά 
κατηγορία οχήματος που επιβάλλεται και εισπράττεται 
στον Σταθμό Διοδίων (ΣΔ) Προμαχώνα του Κάθετου Άξο-
να της Εγνατίας Οδού Λαγκαδά-Μεθοριακός Σταθμός 
Προμαχώνα αναπροσαρμόζεται και καθορίζεται σύμ-
φωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Πίνακας Καθορισμού Τελών Διοδίων (ευρώ)

Κατηγορία 
οχήματος Ονομασία Περιγραφή

Μετωπικός 
Σταθμός 

ΣΔ Προμα-
χώνα

1 Δίκυκλα,
τρίκυκλα 1,40

2 Ελαφρά
οχήματα

Οχήματα με ή χω-
ρίς ρυμουλκούμε-
νο και ύψος μέχρι 

2,70μ.

2,00

3

Φορτηγά, 
λεωφορεία 

και άλλα 
οχήματα με 
λιγότερους 

από τέσσερις 
(4) άξονες

Οχήματα με ή χω-
ρίς ρυμουλκούμε-
νο με δύο ή τρεις 
άξονες και ύψος 
μεγαλύτερο από 

2,70 μ.

5,00

4

Φορτηγά 
και άλλα 

οχήματα με 
τέσσερις (4) 

ή περισσότε-
ρους άξονες

Οχήματα με ή 
χωρίς ρυμουλκού-
μενο με τέσσερις 
ή περισσότερους 
άξονες και ύψος 
μεγαλύτερο από 

2,70 μ.

7,00

8. Το ειδικό τέλος (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 
ανά κατηγορία οχήματος θα αναπροσαρμοσθεί για τους 
Σταθμούς Διοδίων των παραγράφων 1 έως και 7 του 
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παρόντος άρθρου, με βάση τις προβλέψεις της ΔΝΣβ/
οικ42900/ΦΝ393/01-06-2018 (ΦΕΚ Β΄ 2090/07.06.2018) 
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Υποδομών και 
Μεταφορών.

9. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μετα-
φορών καθορίζεται ειδικό σύστημα εκπτώσεων επί των 
τιμών των τελών διοδίων ή σύστημα ειδικών μειωμένων 
τελών για συχνή ή καθημερινή χρήση ή για οποιαδήποτε 
άλλη ειδική κατηγορία χρηστών των τμημάτων του αυτο-
κινητοδρόμου που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του 
άρθρου 1 της παρούσας, σύμφωνα με το εδάφιο γ΄ της 
παραγράφου 9 του άρθρου 2 του ν. 4388/2016 (Α΄ 93).

Άρθρο 3
Χρόνος έναρξης είσπραξης διοδίων τελών στους 
σταθμούς διοδίων Θεσσαλονίκης, Ασπροβάλτας 
και Στρυμονικού και αναπροσαρμογής των 
επιβαλλόμενων διοδίων τελών στους σταθμούς 
διοδίων Πολυμύλου, Μαλγάρων, Ανάληψης και 
Προμαχώνα

1. Ως χρόνος έναρξης της είσπραξης των διοδίων 
για το τμήμα Α/Κ Καλοχωρίου - Α/Κ Ευκαρπίας, Μετω-
πικός Σταθμός Θεσσαλονίκης, ορίζεται το νωρίτερο η 
18η/11/2019.

2. Ως χρόνος έναρξης της είσπραξης του αναπροσαρ-
μοσμένου τιμήματος για τα τμήματα Α/Κ Δυτ. Σιάτιστας - 
Α/Κ Βέροιας, Μετωπικός Σταθμός Πολυμύλου ορίζεται 
το νωρίτερο η 18η/11/2019.

3. Ως χρόνος έναρξης της είσπραξης του αναπροσαρ-
μοσμένου τιμήματος για το τμήμα Α/Κ Βέροιας - Α/Κ 
Καλοχωρίου, Μετωπικός Σταθμός Διοδίων Μαλγάρων, 
ορίζεται το νωρίτερο η 18η/11/2019.

4. Ως χρόνος έναρξης της είσπραξης των διοδίων για 
το τμήμα Α/Κ Ρεντίνας - Α/Κ Στρυμόνα, Μετωπικός Σταθ-
μός Ασπροβάλτας, ορίζεται η 4η/12/2019.

5. Ως χρόνος έναρξης της είσπραξης του αναπροσαρ-
μοσμένου τιμήματος για το τμήμα Α/Κ Ευκαρπίας - Α/Κ 
Ρεντίνας, Μετωπικός Σταθμός Ανάληψης, ορίζεται η 
4η/12/2019.

6. Ως χρόνος έναρξης της είσπραξης των διοδίων για 
το τμήμα Α/Κ Λαγκαδά - Α/Κ Στρυμονικού, Μετωπικός 
Σταθμός Στρυμονικού, ορίζεται η 15η/1/2020.

7. Ως χρόνος έναρξης της είσπραξης του αναπροσαρ-
μοσμένου τιμήματος για το τμήμα Α/Κ Στρυμονικού - 
Μεθοριακός Σταθμός Προμαχώνας, Μετωπικός Σταθμός 
Προμαχώνα, ορίζεται η 15η/1/2020.

Άρθρο 4
Υπόχρεος καταβολής ειδικού τέλους 
κυκλοφορίας (διοδίων), επιβολή προστίμων
και τρόπος είσπραξης αυτών

1. Υπόχρεος για την καταβολή του ειδικού τέλους κυ-
κλοφορίας (διοδίων) είναι ο οδηγός και σε περίπτωση μη 
καταβολής του από αυτόν, ο ιδιοκτήτης του οχήματος. Η 
καταβολή των διοδίων αποδεικνύεται με την απόδειξη 
πληρωμής, την οποία ο οδηγός έχει υποχρέωση να φυ-
λάσσει μέχρι το τέλος της διαδρομής και να επιδεικνύει 
στα εντεταλμένα όργανα ελέγχου.

2. Η διέλευση οχήματος χωρίς την καταβολή των σχε-
τικών διοδίων πιστοποιείται με έγγραφη έκθεση των αρ-
μοδίων οργάνων της εταιρίας.

3. Αντίγραφο της παραπάνω έκθεσης αποστέλλεται 
στον υπόχρεο, ο οποίος καλείται να καταβάλει το εικοσα-
πλάσιο οφειλόμενο τέλος, εντός προθεσμίας 20 ημερών 
από την παραλαβή της έκθεσης. Η καταβολή γίνεται με 
κατάθεση του αντίστοιχου χρηματικού ποσού σε τραπε-
ζικό λογαριασμό της εταιρίας και αποδεικνύεται με απο-
στολή προς αυτήν μέσα στην ίδια παραπάνω προθεσμία, 
αντιγράφου της απόδειξης κατάθεσης. Τα ποσά που ει-
σπράττονται από την πληρωμή προστίμων θα καταβάλει 
η εταιρεία στο φορέα εκμετάλλευσης των τμημάτων της 
παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσας.

4. Αν η παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, το 
ανωτέρω πρόστιμο βεβαιώνεται με πράξη της εταιρείας. 
Αντίγραφο της παραπάνω πράξης αποστέλλεται προς 
είσπραξη στην οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία 
(Δ.Ο.Υ.), σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων 
Εσόδων (ΚΕΔΕ), όπως ισχύει σήμερα και συνοδεύεται 
από τα οριζόμενα στο άρθρο 55 του π.δ. 16/1989 (ΦΕΚ 
89 Α΄) «Κανονισμός Λειτουργίας των Δ.Ο.Υ». Κατά την 
απόδοση των εισπραχθέντων ποσών θα γίνεται παρα-
κράτηση ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%), ως δαπάνη 
βεβαίωσης και είσπραξης και θα αποδίδεται στον ΚΑΕ 
3413 του Κρατικού Προϋπολογισμού. Το υπόλοιπο ποσό 
που αποδόθηκε στην εταιρεία μετά τη διαδικασία βεβαί-
ωσης και είσπραξης θα αποδίδεται από την εταιρεία στο 
φορέα εκμετάλλευσης των τμημάτων της παραγράφου 
3 του άρθρου 1 της παρούσας.

5. Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων, 
ισχύουν και στην περίπτωση μη καταβολής αντιτίμου 
κατά τη διέλευση οχήματος από λωρίδα ηλεκτρονικής 
συλλογής διοδίων.

6. Σε περίπτωση που ο χρήστης, κατά τη διέλευσή του 
από το σταθμό διοδίων, δηλώσει αδυναμία καταβολής 
των σχετικών διοδίων, ο εισπράκτορας του σταθμού 
συμπληρώνει τα προσωπικά στοιχεία του οφειλέτη σε 
ειδικό έγγραφο με τίτλο «έντυπο αδυναμίας καταβολής», 
το οποίο υπογράφεται και από τα δύο μέρη και ο καθένας 
κρατάει από ένα αντίγραφο. Στο παραπάνω έντυπο ανα-
γράφεται ότι ο οφειλέτης θα καταβάλει εντός 20 ημερών 
την αξία των διοδίων, άλλως θα έχει εφαρμογή η διάταξη 
της παρ. 4 του παρόντος άρθρου.

7. Τηρουμένων των διατάξεων του ν. 4624/2019, του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου και του Συμβουλίου και του ν. 2472/1997, κατά το μέ-
ρος που δεν καταργήθηκε, η εταιρία δύναται να εγκατα-
στήσει ηλεκτρονικές τεχνικές συσκευές, για τη βεβαίωση 
της μη καταβολής από χρήστες του ισχύοντος διοδίου.

Άρθρο 5
Απαλλαγή από την υποχρέωση
καταβολής διοδίων

1. Απαλλάσσονται από την καταβολή των ειδικών 
τελών κυκλοφορίας (διόδια) οι κατωτέρω κατηγορίες 
οχημάτων:

α. Οχήματα ιδιοκτησίας της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», φέ-
ροντα ειδικό σήμα.
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β. Οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Ελλη-
νικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής 
Ακτοφυλακής, των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, κα-
θώς και οχήματα πρώτων βοηθειών του Εθνικού Κέντρου 
Άμεσης Βοήθειας.

γ. Ασθενοφόρα.
δ. Οχήματα εταιρειών λειτουργίας και συντήρησης του 

αυτοκινητοδρόμου της «Εγνατίας Οδού», καθώς και των 
κάθετων προς αυτόν οδικών αξόνων, φέροντα ειδικό 
σήμα, που νομιμοποιούνται δυνάμει συμβάσεων να ει-
σέρχονται στην «Εγνατία Οδό».

ε. Οχήματα εταιρειών οδικής βοήθειας, που νομιμοποι-
ούνται δυνάμει συμβάσεων είτε με την εταιρεία «Εγνατία 
Οδός Α.Ε.» είτε με αναδόχους αυτής, που συντηρούν το 
οδικό δίκτυο να εισέρχονται για σχετικές επεμβάσεις 
στον οδικό άξονα της Εγνατίας Οδού καθώς και στους 
κάθετους προς αυτόν οδικούς άξονες και φέρουν σχετικό 
ειδικό σήμα.

στ. Επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης που ανήκουν 
κατά πλήρη κυριότητα σε άτομα με αναπηρία (Α.Μ.Α.) 
και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από αυτά ή 
για την μεταφορά των ατόμων αυτών. Τα οχήματα πρέπει 
να φέρουν σε εμφανές σημείο το Δελτίο Στάθμευσης 
Οχημάτων των Ατόμων με Αναπηρίες (ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΘ-
ΜΕΥΣΗΣ «Α.Μ.Α.»), το οποίο χορηγείται από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες του Τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών των 
Περιφερειακών Ενοτήτων και στο οποίο αναγράφεται το 
ονοματεπώνυμο του κατόχου και ο αριθμός μητρώου 
του Δελτίου Στάθμευσης π.δ. 241/2005 «Θέσπιση Δελτί-
ου Στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες» - ΦΕΚ Α΄ 290).

ζ. Επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης που ανήκουν 
κατά πλήρη κυριότητα σε αναπήρους πολέμου βαρείας 
αναπηρίας, εφόσον, μετά από γνωμοδότηση της Ανω-
τάτης Υγειονομικής Επιτροπής του Στρατού, κρίνονται 
απαραίτητα για την μετακίνησή τους και χρησιμοποιού-
νται αποκλειστικά και μόνον από αυτούς.

η. Επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης που ανήκουν 
κατά κυριότητα σε ανέργους και χρησιμοποιούνται από 
αυτούς. Οι άνεργοι θα πρέπει να επιδεικνύουν την κάρτα 
ανεργίας, η οποία θα πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ κατά 
τη διέλευση από το Σταθμό Διοδίων.

3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για συγκεκριμένο 
περιορισμένο χρονικό διάστημα, είναι δυνατόν να απαλ-
λαγούν από την υποχρέωση καταβολής τελών διοδίων 
όλες οι κατηγορίες οχημάτων, κατόπιν εντολής του αρ-
μοδίως εξουσιοδοτημένου οργάνου της εταιρίας προς 
τον επικεφαλής των Σταθμών Θεσσαλονίκης, Πολυμύ-
λου, Μαλγάρων, Ασπροβάλτας, Ανάληψης Στρυμονικού 
και Προμαχώνα, όπου θα εφαρμοστεί το έκτακτο μέτρο.

Άρθρο 6
Χρήση εσόδων Σταθμών Διοδίων Θεσσαλονίκης, 
Πολυμύλου, Μαλγάρων Ασπροβάλτας και 
Ανάληψης

Τα εισπραττόμενα από την εταιρία με την επωνυμία 
«Εγνατία Οδός Α.Ε.» τέλη Διοδίων στους Σταθμούς Θεσ-
σαλονίκης, Πολυμύλου και Μαλγάρων, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρούσα, χρησιμοποι-
ούνται από αυτήν αποκλειστικώς για την συντήρηση και 
λειτουργία των Σταθμών Διοδίων Θεσσαλονίκης, Πολυ-
μύλου, Μαλγάρων, Ασπροβάλτας και Ανάληψης, για τη 
συντήρηση και τη λειτουργία γενικά του οδικού άξονα της 
Εγνατίας Οδού και των καθέτων προς αυτήν οδικών αξό-
νων και για την κατασκευή, εξοπλισμό και λειτουργία νέων 
σταθμών διοδίων επί της Εγνατίας Οδού και των καθέτων 
προς αυτής οδικών αξόνων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα 
με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και 
στις εντολές του φορέα εκμετάλλευσης της Εγνατίας Οδού.

Άρθρο 7
Χρήση εσόδων Σταθμών Διοδίων
Στρυμονικού και Προμαχώνα.

Τα εισπραττόμενα από την εταιρία με την επωνυμία 
«Εγνατία Οδός Α.Ε.» τέλη Διοδίων στους Σταθμούς Διο-
δίων Προμαχώνα και Στρυμονικού, σύμφωνα με τα ειδι-
κότερα προβλεπόμενα στην παρούσα, καταβάλλονται σε 
περιοδική βάση σε πίστωση του προβλεπόμενου, από το 
άρθρο 2 του ν. 3986/2011, τραπεζικού λογαριασμού που 
τηρείται στο όνομα του Ελληνικού Δημοσίου για την εξυ-
πηρέτηση του Δημοσίου Χρέους. Οι δαπάνες λειτουργίας 
και συντήρησης του Σταθμού θα καλύπτονται από το Πρό-
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών, καθ΄ υπέρβαση του εκάστοτε 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε. του ΥΜΕ, από 
πόρους που θα διατίθενται ειδικά για το σκοπό αυτό.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσης κοινής υπουργικής απόφασης 
αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2019

Οι Υπουργοί

Οικονομικών Υποδομών και Μεταφορών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ   
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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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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,
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