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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
21 Σεπτεμβρίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ορισμός του ποσοστού των πρόσθετων εφημεριών της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4351/2015
(Α΄ 164).

2

Τροποποίηση (2η) της υπό στοιχεία Α.Π. ΥΠΕΝ/
ΕΣΠΑΕΝ/61929/864 (Β’ 3099/17.06.2022) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
«Προκήρυξη του προγράμματος “ΑνακυκλώνωΑλλάζω Συσκευή” που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο
του ΕΣΠΑ 2014-2020».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Γ4α/Γ.Π. 48607
(1)
Ορισμός του ποσοστού των πρόσθετων εφημεριών της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4351/2015
(Α΄ 164).
ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.
α. Tην παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4351/2015 (Α΄ 164),
με την οποία αντικαταστάθηκε η περ. Γ’ της παρ. 11 του
άρθρου 45 του ν. 3205/2003 (Α΄ 297),
β. την παρ. 9 του άρθρου 45 του ν. 3205/2003 (Α΄297)
όπως αυτές διατηρήθηκαν σε ισχύ με τις διατάξεις του
άρθρου 159 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74),
γ. τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133),
δ. το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148),
ε. το π. δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155),
στ. το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄155),
ζ. τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/Ε.Ε.)δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄143).

Αρ. Φύλλου 4924

η. το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 632005, Α΄ 98),
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου
του ν. 4622/2019.
2. Την υπό στοιχεία Υ 70/30.10.2020 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β΄ 4805).
3. Την υπό στοιχεία Υ 32/09.09.2021 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας Ασημίνα Γκάγκα» (Β΄ 4185).
4. Το άρθρο 40 του ν. 849/1978 «Περί παροχής κινήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικονομικής αναπτύξεως της χώρας» (Α΄232).
5. Τα αιτήματα των Υπηρεσιών οικονομικής διαχείρισης των διοικήσεων των Υγειονομικών Περιφερειών.
6. Την υπό στοιχεία Β2α,Β1α/οικ.49886/01.09.2022 βεβαίωση της Γ.Δ.Ο.Υ. από τις οποίες προκύπτει ότι από τις
διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται επιπλέον δαπάνη ποσού έξι εκατομμυρίων, πεντακοσίων δεκαεπτά
χιλιάδων, πεντακοσίων εξήντα δύο ευρώ (6.517.562,00
€), εις βάρος των πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους (2022) των
Νοσοκομείων και των Δ.Υ.Π.Ε., η οποία βρίσκεται εντός
των ορίων του ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ.
7. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, από την παρούσα απόφαση.
8. Την επιτακτική ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας σε
24ωρη βάση των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και των
Μονάδων Π.Φ. Υ.
9. Την ανάγκη λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων και
τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού, αποφασίζουμε:
Τον ορισμό του ύψους του ποσοστού των πρόσθετων εφημεριών της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4351/
2015 (Α΄ 164) από 9% σε 15% από 01.04.2022 για χρονικό
διάστημα έξι (6) μηνών (έως 30.09.2022), προς το σκοπό
της κάλυψης των εκτάκτων αναγκών προστασίας υγείας
από την μετάδοση του κορωνοϊού Covid-19.
Από 01.10.2022 το ύψος του ποσοστού των πρόσθετων εφημεριών της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4351/
2015 (Α΄ 164), επανέρχεται στο ύψος του ποσοστού 9%.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2022
Οι Αναπληρωτές Υπουργοί
Οικονομικών

Υγείας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ
Ι

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/93866/1393
(2)
Τροποποίηση (2η) της υπό στοιχεία Α.Π. ΥΠΕΝ/
ΕΣΠΑΕΝ/61929/864 (Β’ 3099/17.06.2022) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
«Προκήρυξη του προγράμματος “ΑνακυκλώνωΑλλάζω Συσκευή” που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, A’ 98)
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
2. Τον ν. 4622/2019 (Α΄133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης».
3. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων[...]
Μετονομασία [...] του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας [...]» (Α’ 114).
4. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (A’ 160).
5. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄2).
6. Το π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και
Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ
Γενικών Γραμματειών» (Α’ 156).
7. Την υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 (Β΄2857) κοινή
υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των
δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ» Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Τροποποίηση και αντικατάσταση
της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014
(Β΄ 2573)».
8. Το άρθρο 24 του ν. 3769/2009 «Εφαρμογή της αρχής
της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά
την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή
αυτών και άλλες διατάξεις» (Α’ 105), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του ν. 4936/2022 «Εθνικός Κλιματικός
Νόμος - Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και
την προστασία του περιβάλλοντος» (Α΄105).
9. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
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προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.06.2012)
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005
(Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265).
10. Τον ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας
«Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες
διατάξεις» (Α’ 61)
11. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(Α’ 143).
12. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και την κατάργηση του υπ. αρ. 1080/2006
Κανονισμού του Συμβουλίου.
13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης
Δεκεμβρίου 2013 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1083/2006».
14. Την υπό στοιχεία C (2014) 10160 final/18.12.2014
(CCI 2014GR16M1OP001) απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020.
15. Την κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) υπ’ αρ.
173729/12.12.2014 για την έγκριση της Στρατηγικής
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»
2014-2020 (ΑΔΑ: 6ΨΣΗ0-ΑΨ9).
16. Την υπό στοιχεία 88238/ΕΥΘΥ 811/29-08-2016
(Β΄2733) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και Περιβάλλοντος
και Ενέργειας με τίτλο «Σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας
«Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας» και αντικατάσταση των υπό
στοιχεία Δ13/Φ7.11/18797/29.7.2008 (Β΄1540) και Δ13/
Φ7.11/18801/29.07.2008 (Β΄1577) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύουν».
17. Την υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχείρισης
υπό στοιχεία 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 (Β’ 5968) του
Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Αντικατάσταση
της υπ’ αρ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521)
υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ
Β΄1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από
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Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς -Διαδικασία
ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”».
18. Την υπό στοιχεία Α.Π. 5928/01-06-2022 «Γραπτή
διαδικασία για την έγκριση του εγγράφου 20ης Εξειδίκευσης του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014- 2020 (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)», στην
οποία συμπεριλαμβάνεται και η δράση «Αντικατάσταση και ανακύκλωση ενεργοβόρων οικιακών ηλεκτρικών
συσκευών».
19. Την υπό στοιχεία Α.Π.:ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 6431/
10-06-2022 πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων,
με κωδικό 10.4c.15.3.7.1, α/α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 6043 και τίτλο
«Αντικατάσταση και ανακύκλωση ενεργοβόρων οικιακών ηλεκτρικών συσκευών».
20. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/60822/846/
14.06.2022 (Β’ 3006) κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ)
σύμφωνα με την οποία ορίζεται η «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» ως φορέας πιστοποίησης της αντικατάστασης
και απόσυρσης συσκευών και καταβολής της χρηματοδότησης.
21. Τον ν. 4819/2021 (Α’ 129) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο
για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των
Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018
για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και
απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του
Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα
πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές
και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις» (Α΄ 129).
22. Την υπό στοιχεία Α.Π. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/61929/864/
15.06.2022 (Β’ 3099) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Προκήρυξη του προγράμματος “Ανακυκλώνω- Αλλάζω Συσκευή” που θα υλοποιηθεί
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020».
23. Την υπό στοιχεία ΕΥΚΕ 1016/60489-10-06-2022
γνωμοδότηση της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
24. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/92943/2140/
15.09.2022 εισήγηση (περ. ε’) της παρ. 5 του άρθρου 24
του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως ισχύει, της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
25. Την ανάγκη για παράταση της προθεσμίας αγορών
με τη χρήση κουπονιών, με στόχο την βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων του Προγράμματος.
26. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού πέραν αυτής που αναφέρεται στην ανωτέρω υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/61929/864/15.06.2022
απόφαση, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση (2η) της υπό στοιχεία Α.Π. ΥΠΕΝ/
ΕΣΠΑΕΝ/61929/864/15.06.2022 (Β’ 3099) απόφασης
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του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο
«Προκήρυξη του προγράμματος “Ανακυκλώνω-Αλλάζω
Συσκευή” που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 20142020», ως κατωτέρω:
Α. Η υποενότητα «Περίοδος αγορών» της ενότητας 8
του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:
«Αγορές με χρήση επιταγών του Προγράμματος
μπορεί να γίνεται από τους ωφελούμενους μέχρι και
ενενήντα (90) ημέρες από την έγκριση των οριστικών
αποτελεσμάτων.
Αντίστοιχα, οι παραδόσεις παλαιών συσκευών προς
ανακύκλωση από τους ωφελούμενος στους εμπόρους
μπορούν να γίνονται έως και δεκαπέντε (15) ημέρες από
την λήξη της καταληκτικής προθεσμίας αγορών με χρήση επιταγών».
Β. Η υποενότητα «Μεταβατική περίοδος» της ενότητας
8 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:
«Δυνατότητα επιστροφών/ακυρώσεων συναλλαγών
στο πλαίσιο του Προγράμματος, όπως ειδικότερα ορίζεται στην ενότητα 7.5, μπορούν να πραγματοποιούνται
έως και τριάντα (30) ημέρες από την λήξη της καταληκτικής προθεσμίας αγορών με χρήση επιταγών. Εντός του
ίδιου διαστήματος επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η αγορά
νέων συσκευών (νέα εξαργύρωση) μόνο για τις συναλλαγές που ακυρώθηκαν μετά την λήξη της καταληκτικής
προθεσμίας αγορών με χρήση επιταγών (εντός της μεταβατικής περιόδου).»
Γ. Η υποενότητα «Ολοκλήρωση πληρωμών» της ενότητας 8 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος
αντικαθίσταται ως εξής:
«Το σύνολο των πληρωμών προς προμηθευτές προβλέπεται να ολοκληρωθεί με την παρέλευση 2 μηνών
από το τέλος του μηνός εξαργύρωσης των επιταγών με
καταληκτική ημερομηνία την τελευταία εργάσιμη ημέρα
υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες που αναφέρονται στην ενότητα 7.7 «Περιοδική
Εκκαθάριση συναλλαγών» του οδηγού του προγράμματος».
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Α.Π. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/61929/864/15.06.2022 (Β’ 3099) απόφασης του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Προκήρυξη του προγράμματος “Ανακυκλώνω-Αλλάζω Συσκευή” που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 20142020».
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2022
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 4924/21.09.2022

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.

*02049242109220004*

