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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12468/
434/09.02.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας
«Χορήγηση επιδότησης, από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, της τιμολογητέας κατανάλωσης
ηλεκτρικής ενέργειας οικιακών καταναλωτών και
καταναλωτών ειδικών τιμολογίων, των οποίων οι
παροχές συνδέονται στην χαμηλή τάση» (Β’ 603).

2

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΕΝ/ΔΗΕ/12477/
435/09.02.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Χορήγηση επιδότησης, από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλε-κτρικής
ενέργειας των μη οικιακών καταναλωτών» (Β’ 603).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.ΥΠΕΝ/Δ ΗΕ/32752/1241
(1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12468/
434/09.02.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας
«Χορήγηση επιδότησης, από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, της τιμολογητέας κατανάλωσης
ηλεκτρικής ενέργειας οικιακών καταναλωτών και
καταναλωτών ειδικών τιμολογίων, των οποίων οι
παροχές συνδέονται στην χαμηλή τάση» (Β’ 603).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 3 του άρθρου εξηκοστού πρώτου του ν.
4839/2021 «Κύρωση της από 26.7.2021 τροποποίησης
και αντικατάστασης της από 3.6.2019 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VI της από 6.9.2018 Σύμβασης
Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα
Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για
την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα
της υγείας και των Παραρτημάτων της και άλλες επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 181).
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2. Τον ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών
Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα,
Παραγωγή και Δίκτυα Μεταφοράς Υδρογονανθράκων
και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 179).
3. Τον 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. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
5. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
6. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).
7. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).
8. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’181).
9. Τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε
Πελάτες (Β’ 832/2013).
10. Τον Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων
Προέλευσης, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 509/2018
απόφαση ΡΑΕ (Β’ 2307).
11. Τον Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων
Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (Κώδικας ΜΔΝ), όπως
εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 39/2014 απόφαση της ΡΑΕ
(Β’ 304).
12. Τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου
Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, που εγκρίθηκε με την
υπ’ αρ. 395/2016 απόφαση της ΡΑΕ (Β’ 78/2017).
13. Την υπ’ αρ. 1443/2020 απόφαση ΡΑΕ «Θέσπιση
Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής
Εκκαθάρισης» (Β’ 4737).
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14. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12468/434/09.02.2022
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Χορήγηση επιδότησης, από
το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, της τιμολογητέας
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας οικιακών καταναλωτών και καταναλωτών ειδικών τιμολογίων, των οποίων οι
παροχές συνδέονται στην χαμηλή τάση» (Β’603).
15. Το από 4.3.2022 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών ενισχύσεων (υπό
στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/21941/817/04.03.2022).
16. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/31407/1151/31.03.2022
Υπηρεσιακό Σημείωμα του Γενικού Διευθυντή Ενέργειας
προς τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
17. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/31430/755/
01.04.2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας.
18. Το γεγονός ότι, σύμφωνα και με την υπό σημείο
17 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν
προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12468/
434/09.02.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Χορήγηση
επιδότησης, από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης,
της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας
οικιακών καταναλωτών και καταναλωτών ειδικών τιμολογίων, των οποίων οι παροχές συνδέονται στην χαμηλή τάση», όπως έχει τροποποιηθεί με την υπό στοιχεία
ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/23632/859/10.03.2022 (Β’ 1112) όμοια, ως
ακολούθως:
Άρθρο 1
Τροποποίηση του άρθρου 3 της υπό στοιχεία
ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12468/434/09.02.2022
κοινής υπουργικής απόφασης
Στο άρθρο 3 «Ύψος Επιδότησης - Διάρκεια Χορήγησης
Επιδότησης» γίνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
1. Η παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η επιδότηση παρέχεται για την κατανάλωση των
μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου
του έτους 2022.».
2. Στην παρ. 2 προστίθεται πέμπτο εδάφιο ως εξής:
«Για τον μήνα Απρίλιο του έτους 2022, η μοναδιαία επιδότηση για το πρώτο διάστημα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του πρώτου εδαφίου ορίζεται στο ποσό
των διακοσίων εβδομήντα (270) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας
και για το δεύτερο διάστημα κατανάλωσης του πρώτου
εδαφίου ορίζεται στο ποσό των διακοσίων δέκα (210)
ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της κατανάλωσης
ηλεκτρικής ενέργειας.».
3. Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 αντικαθίστανται ως εξής:
«Για τον μήνα Ιανουάριο, η μοναδιαία επιδότηση του
πρώτου εδαφίου ορίζεται στο ποσό των εκατό ογδόντα
(180) ευρώ ανά Μεγαβατώρα επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (ΜWh), για τους μήνες Φεβρουάριο και
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Μάρτιο στο ποσό των εκατό εβδομήντα (170) ευρώ ανά
Μεγαβατώρα επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας
(ΜWh) και για τον μήνα Απρίλιο στο ποσό των διακοσίων
ενενήντα (290) ευρώ ανά Μεγαβατώρα επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (ΜWh). Για τους καταναλωτές, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα
τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και είναι δικαιούχοι του Τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης (ΤΥΑ),
η μηνιαία επιδότηση για τον μήνα Ιανουάριο ορίζεται
στο ποσό των εκατό ογδόντα (180) ευρώ ανά Μεγαβατώρα επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (ΜWh)
ανεξαρτήτως ορίου κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας,
για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο στο ποσό των
εκατό εβδομήντα (170) ευρώ ανά Μεγαβατώρα επί της
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (ΜWh) ανεξαρτήτως
ορίου κατανάλωσης και για τον μήνα Απρίλιο στο ποσό
των διακοσίων ενενήντα (290) ευρώ ανά Μεγαβατώρα
επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (ΜWh) ανεξαρτήτως ορίου κατανάλωσης».
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Απριλίου 2022
Οι Υπουργοί
Οικονομικών

Περιβάλλοντος
και Ενέργειας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
Ι

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/32753/1242
(2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12477/
435/09.02.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας
«Χορήγηση επιδότησης, από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των μη οικιακών καταναλωτών» (Β’ 603).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 3 του άρθρου εξηκοστού πρώτου του
ν. 4839/2021 «Κύρωση της από 26.7.2021 τροποποίησης
και αντικατάστασης της από 3.6.2019 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VI της από 6.9.2018 Σύμβασης
Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα
Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για
την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα
της υγείας και των Παραρτημάτων της και άλλες επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 181).
2. Τον ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών
Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα,
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Παραγωγή και Δίκτυα Μεταφοράς Υδρογονανθράκων
και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 179).
3. Τον 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. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
5. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
6. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).
7. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).
8. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’181).
9. Τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε
Πελάτες (Β’ 832/2013).
10. Τον Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων
Προέλευσης, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 509/2018
απόφαση ΡΑΕ (Β’ 2307).
11. Τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Β’ 4658/2020), που
τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 1000/2021 απόφαση της
ΡΑΕ (Β’ 6256).
12. Τον Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων
Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (Κώδικας ΜΔΝ), όπως
εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 39/2014 απόφαση της ΡΑΕ
(Β’ 304).
13. Τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου
Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, που εγκρίθηκε με την
υπ’ αρ. 395/2016 απόφαση της ΡΑΕ (Β’ 78/2017).
14. Την υπ’ αρ. 1443/2020 απόφαση ΡΑΕ «Θέσπιση
Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής
Εκκαθάρισης» (Β’ 4737).
15. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/5952/183/20.01.2022
επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
16. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/5952/183/20.01.2022
επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
17. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12477/435/09.02.2022
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Χορήγηση επιδότησης, από
το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, της τιμολογητέας
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των μη οικιακών
καταναλωτών» (Β’ 603).
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18. Το από 4.3.2022 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών ενισχύσεων (υπό
στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/21941/817/04.03.2022).
19. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/31409/1152/31.03.2022
Υπηρεσιακό Σημείωμα του Γενικού Διευθυντή Ενέργειας
προς τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
20. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/31434/756/
01.04.2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας.
21. Το γεγονός ότι, σύμφωνα και με την υπό σημείο
20 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν
προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12477/
435/09.02.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Χορήγηση
επιδότησης, από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, της
τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των
μη οικιακών καταναλωτών», όπως ισχύει, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Τροποποίηση του άρθρου 3 της υπό στοιχεία
ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12477/435/09.02.2022
κοινής υπουργικής απόφασης
Στο άρθρο 3 «Ύψος Επιδότησης - Διάρκεια Χορήγησης
Επιδότησης» γίνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
1. Η παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η επιδότηση παρέχεται για την κατανάλωση των
μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου
του έτους 2022.».
2. Η παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Για όλους τους μη οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικής
ενέργειας, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα
τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, η μοναδιαία
επιδότηση ορίζεται για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο στο ποσό των εξήντα πέντε (65) ευρώ (€)
ανά Μεγαβατώρα (ΜWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής
ενέργειας, ανεξαρτήτως ορίου κατανάλωσης και για τον
μήνα Απρίλιο στο ποσό των εκατόν τριάντα (130) ευρώ (€)
ανά Μεγαβατώρα (ΜWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής
ενέργειας, ανεξαρτήτως ορίου κατανάλωσης.».
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Απριλίου 2022
Οι Υπουργοί
Οικονομικών

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

16890

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 1670/07.04.2022

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

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)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02016700704220004*

