
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/ 
70697/861/14.07.2020 απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Εφάπαξ ειδικό βοήθημα για την επανασύνδεση 
παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, δυνάμει του άρ-
θρου 36 του ν. 4508/2017, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει» (Β’ 3088).

2 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1930/81861/22-07-2015 
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λεπτομε-
ρειών εφαρμογής του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής 
ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα» (Β’  1691), 
όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αρ. 1630/64709/ 
14-06-2017 (Β’ 2140), 2585/105996/10-10-2017 
(Β’  3622), 1210/83341/12-06-2018 (Β’  2229), 
1663/353259/17-12-2020 (Β’  5575), 624/153415/ 
10-06-2021 (Β’  2795), 1184/ 295734/22-10-2021 
(Β’ 4916), 1180/294523/22-10-2021 (Β’ 4941) 
υπουργικές αποφάσεις.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/52001/1821 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/ 

861/14.07.2020 απόφασης των Υπουργών Οικο-

νομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εφά-

παξ ειδικό βοήθημα για την επανασύνδεση παρο-

χών ηλεκτρικού ρεύματος, δυνάμει του άρθρου 

36 του ν. 4508/2017, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει» (Β’ 3088).

  ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 36 του ν. 4508/2017 «Αδειοδότηση δια-

στημικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό 

Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων - Ίδρυση Ελληνικού 
Διαστημικού Οργανισμού και λοιπές διατάξεις» (Α’ 200).

2. Τις παρ. 1, 2 και 8 του εξηκοστού πρώτου άρθρου 
του ν. 4839/2021«Κύρωση της από 26.7.2021 τροποποί-
ησης και αντικατάστασης της από 3.6.2019 επιμέρους 
Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VI της από 6.9.2018 Σύμ-
βασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος ’’Κοινωφελές Ίδρυ-
μα Σταύρος Σ. Νιάρχος’’ και του Ελληνικού Δημοσίου για 
την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα 
της υγείας και των Παραρτημάτων της και άλλες επείγου-
σες διατάξεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 181), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με το άρθρο 189 του ν. 4855/2021 «Τροποποιήσεις 
του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας 
και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 215).

3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

4. 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).

5. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)» (Α’ 160).

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

7. Το π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτά-
κη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της ’’Νέας 
Δημοκρατίας’’ (Ν.Δ.) ως Πρωθυπουργού» (Α’ 118).

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

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

10. Την υπό στοιχεία Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών» (Β’ 2901).

11. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικο-
νομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

12. Την υπ’ αρ. 339/18.07.2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρ-
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μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο 
Βεσυρόπουλο»(Β’ 3051).

13. Τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε 
Πελάτες, που εκδόθηκε με την από 29-3-2013 απόφαση 
του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι-
κής Αλλαγής (Β’ 832).

14. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/14.7.2020 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας «Εφάπαξ ειδικό βοήθημα για την επα-
νασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, δυνάμει του 
άρθρου 36 του ν. 4508/2017, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει» (Β’ 3088).

15. Την υπ’ αρ. 404/12.11.2015 απόφαση της ΡΑΕ «(α)
Τροποποίηση διατάξεων του «Εγχειριδίου Διαχείρισης 
Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευ-
τών Δικτύου», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 
Β 1463/2013), μετονομασία του σε «Εγχειρίδιο Διαχεί-
ρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης» και 
κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο (β) Τροποποίηση δια-
τάξεων του «Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστή-
ματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» (Β’ 103/2012) 
και του «Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας» 
(Β’ 104/2012), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν» 
(Β’ 2773).

16. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/43450/1556/03.05.2022 
Υπηρεσιακό Σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας 
προς τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του 
ΥΠΕΝ «Σχέδιο Κοινής Απόφασης με θέμα ’’Τροποποίηση 
της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/14.07.2020 απόφα-
σης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας «Εφάπαξ ειδικό βοήθημα για την επανα-
σύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, δυνάμει του 
άρθρου 36 του ν. 4508/2017, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.» (Β’ 3088), όπως ισχύει’’ - Επιπτώσεις στον κρατικό 
προϋπολογισμό».

17. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/44634/1000/ 
05.05.2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονο-
μικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας σύμφωνα με την οποία προκαλείται δαπάνη 
ύψους (Α) €12.465.086,55, η οποία θα καλυφθεί από τα 
ταμειακά διαθέσιμα του Ειδικού Λογαριασμού Επανα-
σύνδεσης Ηλεκτρικού Ρεύματος της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. και 
(Β) €2.623.187,03, η οποία θα καλυφθεί από τις εγγε-
γραμμένες διαθέσιμες πιστώσεις στον προϋπολογισμό 
έτους 2022 του ΥΠΕΝ (Ε.Φ. 1031-204-0000000, ΑΛΕ 
2260989001).

18. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΟΙΚΔ/44046/2510/ 
04.05.2022 (Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/44296/1587/04.05.2022) 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Γενικής Διεύθυν-
σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/ 
861/14.07.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οι-
κονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εφά-
παξ ειδικό βοήθημα για την επανασύνδεση παροχών 
ηλεκτρικού ρεύματος, δυνάμει του άρθρου 36 του 
ν. 4508/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει», ως 
ακολούθως:

Άρθρο 1
Τροποποίηση του άρθρου 2 της υπό στοιχεία 
ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/14.07.2020 κοινής 
υπουργικής απόφασης «Κριτήρια για την 
υποβολή αίτησης»

To πρώτο εδάφιο του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι προς εξέταση δικαιούχοι του ειδικού βοηθήματος 

για να υποβάλουν αίτηση στον κατά τόπο αρμόδιο Δήμο, 
πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

Α. Να έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και να αποσυνδε-
θούν ή να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο μέχρι τις 
30.06.2022 και να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 3.»

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Μαΐου 2022

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής
Οικονομικών  Υπουργός Οικονομικών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός  Περιβάλλοντος
Οικονομικών  και Ενέργειας

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΚΡΕΚΑΣ

Ι

      Αριθμ. 513/137878 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1930/81861/22-07-2015 

υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λεπτομε-

ρειών εφαρμογής του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

σχετικά με τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής 

ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα» (Β’ 1691), 

όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αρ. 1630/64709/ 

14-06-2017 (Β’ 2140), 2585/105996/10-10-2017 

(Β’  3622), 1210/83341/12-06-2018 (Β’  2229), 

1663/353259/17-12-2020 (Β’ 5575), 624/153415/ 

10-06-2021 (Β’ 2795), 1184/ 295734/22-10-2021 

(Β’ 4916), 1180/294523/ 22-10-2021 (Β’ 4941) 

υπουργικές αποφάσεις.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περ. Α’ της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 

«Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρ-
μογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους το-
μείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και 
προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 
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(Α’ 32), όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του 
άρθρου 46 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, 
μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 78).

β) Των άρθρων 13 έως 29 του ν. 2637/1998 «Σύσταση 
Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού 
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσα-
νατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης 
και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύν-
σεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας 
και «Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης» Α.Ε. και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 200). 

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Το π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουρ-
γών» (Α’ 142).

3. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).

4. Την υπ’ αρ. 6309/09-09-2021 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γεώργιο Στύλιο» (Β’ 4190).

5. Το π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, 
σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 100).

6. Την υπ’ αρ. 4759/17-6-2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα 
Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων στο Υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 483).

7. Τους Κανονισμούς, όπως ισχύουν:
α) (ΕΕ) 2022/2020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου σχετικά με τη χορήγηση δικαιωμάτων 
βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα και ειδικά 
το άρθρο 9.

β) (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους 
γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της 
Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347). Και ειδικά τα 
άρθρα 23 παρ. 2, 25 παρ. 11 και 12 και 30(6), 30 (7β), 30 
(8), και 30 (10) και 31.

γ) (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά 
με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακο-
λούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κα-
τάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 
165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 
1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ 
L 347). Και ειδικά το άρθρο 75 παρ. 1.

δ) Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 639/2014 
της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλή-
ρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως 
κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει 
καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής 

πολιτικής και για την τροποποίηση του παραρτήματος 
X του εν λόγω κανονισμού (ΕΕ L 181).

ε) Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 640/2014 
της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλή-
ρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά 
το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και 
τους όρους απόρριψης και ανάκτησης πληρωμών καθώς 
και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμε-
σες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και 
την πολλαπλή συμμόρφωση, (EE L 181).

στ) Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 641/2014 της 
Επιτροπής, της 16ης Ιουνίου 2014, για τη θέσπιση κα-
νόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί 
θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωρ-
γούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής 
γεωργικής πολιτικής (EE L 181).

ζ) Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επι-
τροπής, της 17ης Ιουλίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγ-
χου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή 
συμμόρφωση (ΕΕ L 227).

8. Το υπ’ αρ. 22786/12-4-2022 έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ, 
το υπ’ αρ. 19716/30-3-2022 έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το 
υπ’ αρ. 19297/29-3-2022 έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού», αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση τροποποιείται η υπ’ αρ. 
1930/81861/22-07-2015 υπουργική απόφαση (Β’ 1691).

Άρθρο 2
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1930/81861/22-07-2015 
υπουργικής απόφασης

Τροποποιείται η υπ’  αρ. 1930/81861/22-07-2015 
υπουργική απόφαση (Β’ 1691) ως εξής:

1. Στο τέλος του σημείου 7 του άρθρου 9 προστίθεται 
το ακόλουθο εδάφιο:

«Ειδικά για το έτος ενίσχυσης 2022 εφαρμόζεται γραμ-
μική μείωση της αξίας όλων των δικαιωμάτων βασικής 
ενίσχυσης ύψους έως 2,5%, για την κάλυψη των περι-
πτώσεων χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης σε 
γεωργούς νεαρής ηλικίας και σε γεωργούς που αρχίζουν 
τη γεωργική τους δραστηριότητα».

Άρθρο 3 
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει για το έτος ενίσχυσης 2022.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Μαΐου 2022

Ο Υφυπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ   
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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,
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