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 Αριθμ. ΓΔΟΥ 193 
Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΓΔΟΥ148/03.07.2020 

απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανά-

πτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋπο-

θέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επι-

στρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που 

επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και 

διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, 

κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020» 

(Β’ 2729). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις του άρθρου τρίτου του Μέρους Α’ 

της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 75), που 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο τέταρτο της από 13.4.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντι-
μετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας 
του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες δια-
τάξεις», που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 
(Α’ 104) και ειδικότερα της παρ. 3 αυτού.

2. Το άρθρο 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ιδίως το στοιχείο β’ της 
παρ. 3 του άρθρου αυτού.

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2013/1407 της Επιτροπής, της 18ης 
Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 
107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (L 352).

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2014/ 651 της Επιτροπής της 
17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγο-
ριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά 
κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης 
(L 187).

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2013/1301 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 
σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυ-
ξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον 

στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόλη-
ση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 
1080/2006 (L 347), όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονι-
σμό (ΕΕ) 2020/460 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 
30ης Μαρτίου 2020 (L 99) και ειδικότερα την τροποποίη-
ση της παρ. 1 του άρθρου 3 του Κανονισμού 2013/1301.

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2013/1303 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 
2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γε-
ωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενι-
κών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο 
Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιεί-
ας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 
1083/2006 (L 347), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) 
υπ’ αρ. C(2020) 1863/19.03.2020 «Προσωρινό πλαίσιο 
για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να 
στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας 
έξαρσης της νόσου COVID-19», όπως ισχύει.

8. Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 «Α) για τη διαχείριση, 
τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/
16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του 
ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 143) και ειδικότερα τα άρθρα 23, 56, 78, 79 και 80.

10. Τις διατάξεις της παρ. 4 της υποπαρ. Β.10 της παρ. Β 
του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του 
ν. 4172/2013» (Α’ 107),

11. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της δια-
φάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πρά-
ξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητι-
κών οργάνων στο Διαδίκτυο ‘’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 112).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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(Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους)



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ32864 Τεύχος B’ 3223/03.08.2020

12. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (Α’ 90), όπως ισχύουν.
13. Το π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 

Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

14. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

15. Τo π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του 
χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισί-
ου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α’ 103).

16. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181).

17. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

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

19. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως δια-
τηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α’ 133).

20. Την υπ’ αρ. Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών» (Β’ 2901).

21. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστο-
λο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

22. Την υπ’ αρ. 340/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο 
Σκυλακάκη» (Β’ 3051),

23. Την υπ’ αρ. 47/18.07.2019 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 3100).

24. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, 
όπως ισχύουν, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του 
Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας 
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-
δων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) καθώς και την υπ’ αρ. 5294/17.1.2020 
απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θη-
τείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

25. Την υπ’ αρ. ΓΔΟΥ131/13.06.2020 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή επι-
στρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγη-
σαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο 
και Μάιο 2020» (Β’ 2276).

26. Την υπ’ αρ. ΓΔΟΥ 94/2.5.2020 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

«Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με 
η μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις 
που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και δι-
άδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1645), 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. ΓΔΟΥ 101/15.5.2020 
(Β’ 1862) όμοια απόφαση.

27. Την υπ’ αρ. Α.1076/2.4.2020 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
«Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προ-
σωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας 
προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονο-
μικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού 
COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδια-
φέροντος» (Β’ 1135), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 
Α.1080/9.4.2020 (Β’ 1294) και Α.1091/13.4.2020 (Β’ 1466) 
όμοιες αποφάσεις.

28. Την υπ’ αρ. 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 απόφα-
ση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Αντι-
κατάσταση της υπ’ αρ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 
(Β’ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο “Τροποποίηση 
και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 81986/ ΕΥΘΥ712/31.7.2015 
(Β’ 1822) υπουργικής απόφασης "Εθνικοί κανόνες επι-
λεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 
2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από 
Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία 
ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πρά-
ξεων"”» (Β’ 5968), όπως ισχύει.

29. Την υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οι-
κονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών 
του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ (Τρο-
ποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής 
απόφασης 46274/26.09.2014 (Β’ 2573)» (Β’ 2857).

30. Την υπ’ αρ. 126829 ΕΥΘΥ 1217/8.12.2015 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και Οικονομικών «Σύστημα δημοσιονομικών 
διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως 
ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του 
κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμ-
μάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 
2014-2020 σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4314/2014» 
(Β’ 2784).

31. Την ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων που πλήτ-
τονται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19.

32. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ’  αρ. ΓΔΟΥ 
148/03.07.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οι-
κονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β’ 2729), 
όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. ΓΔΟΥ 163/10.7.2020 
(Β’ 2787) και ΓΔΟΥ 170/15.7.2020 (Β’ 2877) όμοιες, για την 
διευκρίνιση τεχνικών θεμάτων.

33. Την υπ’ αρ. 82529ΕΞ2020/30.07.2020 εισήγηση της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Οικονομικών.

34. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη, πέραν αυτής που έχει 
ήδη προβλεφθεί με την υπ’ αρ. ΓΔΟΥ148/03.07.2020 
απόφαση, ύψους ογδόντα εκατομμυρίων (80.000.000) 
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ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομικών και 
ειδικότερα της ΣΑΕ 051/2, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. ΓΔΟΥ148/03.07.2020 από-
φασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης 
ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής 
σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της 
εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού 
COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 
2020» (Β’ 2729), ως εξής:

1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 δια-
γράφεται.

2. Οι περιπτώσεις α) και β) της παρ. 3 του άρθρου 7 
αντικαθίστανται ως εξής:

«α) Αναλυτική κατάσταση δικαιούχων ατομικών επιχει-
ρήσεων και λοιπών ΜΜΕ των οποίων η ενίσχυση καλύ-
πτεται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων 
(ΠΔΕ) σε ηλεκτρονική μορφή, με βάση τα στοιχεία των δι-
καιούχων η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους 
(ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, πατρώνυμο, Α.Φ.Μ.) τον 
κωδικό του τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN, 
τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στο οποίο τηρείται 
ο λογαριασμός (προαιρετική πληροφορία) και το δικαι-
ούμενο ποσό. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης 
αυτής είναι επεξεργάσιμη από την εταιρία «Διατραπεζικά 
συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία και διαβι-
βάζεται.

β) Συγκεντρωτική κατάσταση των ατομικών επιχει-
ρήσεων και λοιπών ΜΜΕ των οποίων η ενίσχυση καλύ-
πτεται από τον ΠΔΕ σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή 
που περιλαμβάνει το συνολικό προς πληρωμή ποσό, 
ολογράφως και αριθμητικώς.».

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 αντικα-
θίσταται ως εξής:

«Για ενισχύσεις προς ατομικές επιχειρήσεις και λοι-
πές ΜΜΕ, οι οποίες θα βαρύνουν τον Προϋπολογισμό 
Δημοσίων Επενδύσεων, η συγκεντρωτική κατάσταση 
της περ. β της παρ. 3 του άρθρου 7 αποστέλλεται στη 
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) 
του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία βάσει αυτής, 
μεταφέρει (άνευ υπoλόγου) το συνολικό ποσό από 
το λογαριασμό του έργου που είναι ενταγμένο στη 
ΣΑ051/2, στον ενδιάμεσο λογαριασμό με κωδικό IBAN 
GR4001000230000000004810500 που τηρείται στην 
Τράπεζα της Ελλάδος με ηλεκτρονική εντολή μεταφο-
ράς (eps).».

4. Η παρούσα ισχύει για τις καταβολές ενισχύσεων της 
υπ’ αρ. ΓΔΟΥ148/03.07.2020 απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 31 Ιουλίου 2020

Οι Υπουργοί

Οικονομικών Υφυπουργός Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Υφυπουργός Ανάπτυξης και 
Οικονομικών  Επενδύσεων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ 
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ   
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*02032230308200004*

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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