
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων 
του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελ-
λάδα - Ιταλία 2014-2020».

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/ 54536/ 
1941/30.05.2022 απόφασης του Υπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός όρων, προ-
ϋποθέσεων και διαδικασιών για τη χορήγηση λει-
τουργικής ενίσχυσης στο Σταθμό Αποθήκευσης 
Ηλεκτρικής Ενέργειας Αμφιλοχίας» (Β’ 2688).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 78570 (1)
Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πό-

ρων του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg 

V-A «Ελλάδα - Ιταλία 2014-2020». 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. 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).

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

3. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο 
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014- 2020, Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του N. 3419/2005 
(Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265), και ειδικότερα την 
παρ. 1 του άρθρου 33 αυτού.

4. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομα-
σία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδι-

οτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 
μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

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

7. Την υπ’ αρ. 51875/07-05-2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

8. Την υπό στοιχεία 112012/ΕΥΘΥ 1046 (ΦΕΚ 2473/ 
18.11.2015) υπουργική απόφαση για την Αναδιάρθρω-
ση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής 
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 15 και του άρθρου 
42 του ν.  4314/2014, και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτής.

9. Η υπό στοιχεία C(2015) 9347/15-12-2015 απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 
Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Interreg V-A 
Ελλάδα - Ιταλία» για τα έτη 2014-2020.

10. Το υπ’ αρ. 77571/02-08-2022 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ 
του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» περί αί-
τησης αύξησης ποσοστού υπερδέσμευσης πόρων του 
Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας Ελλάδα- 
Ιταλία 2014 - 2020.

11. Την απόφαση της 10ης συνεδρίασης της Επιτροπής 
Παρακολούθησης για αύξηση φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου σε δέκα έξι (16) ενταγμένες πράξεις, με 
στόχο το ομαλό κλείσιμο του Προγράμματος.

12. Το υπ’ αρ. 77771/02-08-2022 ενημερωτικό της ΕΥΣΕ 
προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και 
ΕΣΠΑ.

13. Την υπ’ αρ. 78307/03-08-2022 εισήγηση του Γενι-
κού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ στον 
Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Εισήγηση 
τροποποίησης των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 
33 του ν. 4314/2014 για το Πρόγραμμα Διασυνοριακής 
Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Ιταλία 2014-2020».

14. Την ανάγκη της απρόσκοπτης συνέχισης του 
προγραμματισμού της υλοποίησης και το ομαλό κλεί-
σιμο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας 
INTERREG V-A «Ελλάδα - Ιταλία 2014-2020» και την υλο-
ποίηση των αποφάσεων της 10ης συνεδρίασης της Επι-
τροπής Παρακολούθησης.

15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Εγκρίνεται η τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης 
πόρων του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας 
INTERREG V-A «Ελλάδα - Ιταλία 2014-2020» ως ακολούθως:

Η ΕΥΔ των ΕΠ του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφι-
κή Συνεργασία» δύναται να αυξήσει συνολικά κατά 
8.765.537,63ευρώ φυσικό και οικονομικό αντικείμενο σε 
ήδη ενταγμένες πράξεις. Από το ποσό αυτό, 5.236.498,62 
ευρώ αφορούν στην ελληνική συμμετοχή και στο Πρό-
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Η προκύπτουσα συνολική δημόσια δαπάνη του Άξονα 
1 και Άξονα 3 ανέρχεται στο 163,68% και στο 120,98% 
αντίστοιχα της δημόσιας δαπάνης τους και η συνολι-
κή υπερδέσμευση του Προγράμματος θα ανέλθει στο 
126,68% της δημόσιας δαπάνης του.

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος θα πρέπει 
να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την σταδιακή 
μείωση της υπερδέσμευσης.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 4 Αυγούστου 2022

Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ   

Ι

 Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/81341/2735 (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/ 54536/ 

1941/30.05.2022 απόφασης του Υπουργού Πε-

ριβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός όρων, 

προϋποθέσεων και διαδικασιών για τη χορήγηση 

λειτουργικής ενίσχυσης στο Σταθμό Αποθήκευ-

σης Ηλεκτρικής Ενέργειας Αμφιλοχίας» (Β’ 2688). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λει-

τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητι-
κών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» 
(Α’ 133).

2. 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).

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

4. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 5).

5. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, 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, Υποδο-

μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

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

7. Τον ν. 4001/2011 «Για την Λειτουργία Ενεργειακών 
Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, 
Παραγωγή και Δίκτυα Μεταφοράς Υδρογονανθράκων 
και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 179) και ιδίως την υποπαρ. 2Β της 
παρ. 2 του άρθρου 143ΣΤ του νόμου αυτού, όπως τρο-
ποποιήθηκε με το άρθρο 111 του ν. 4964/2022 (Α’ 150).

8. Τον ν. 4425/2016 «Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουρ-
γείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρ-
μογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρ-
θρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 185).

9. Τον ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας 
από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή 
Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 129).

10. Τον ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, 
συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α’  251).

11. Τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του 
περιβάλλοντος και της ενέργειας (2014-2020) (2014/
C 200/01, 28.06.2014).

12. Τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διά-
σωση και αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προ-
βληματικών επιχειρήσεων (2014/C 249/01, 31.07.2014).

13. Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπ’ αρ. 
C(2021) 9753 «State Aid SA.57473 (2021/N) - Greece RRF - 
Pumped Hydro plant - Amfilochia».

14. Την υπ’ αρ. 703/01.08.2012 (ΑΔΑ:Β4Θ4ΙΔΞ-1ΒΧ) 
απόφαση της ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας από αντλησιοταμιευτικό (αποθηκευτι-
κό) σταθμό, στη θέση «Άγιος Γεώργιος» του Δήμου Αμ-
φιλοχίας, στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’  αρ. 236/15.07.2016 
(ΑΔΑ: 7ΜΟΔΙΔΞ-ΤΜΝ) απόφαση της Αρχής.

15. Την υπ’ αρ. 1454/30.11.2011 (ΑΔΑ: 45ΨΠΙΔΞ-332) 
απόφαση της ΡΑΕ για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας από αντλησιοταμιευτικό (αποθηκευ-
τικό) σταθμό, στη θέση «Πύργος» του Δήμου Αμφιλοχί-
ας, στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 237/15.07.2016 (ΑΔΑ: 
Ω2ΖΣΙΔΞ-427) απόφαση της Αρχής.

16. Την υπ’ αρ. 728/11.01.2018 (ΑΔΑ: ΩΙ7Ρ4653Π8-1ΒΓ) 
απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του 
έργου «Έργα αντλησιοταμίευσης “Άγιος Γεώργιος” (μέ-
γιστης απορροφούμενης ισχύος 496MW και μέγιστης 
αποδιδόμενης ισχύος 460MW) και “Πύργος” (μέγιστης 
απορροφούμενης ισχύος 234MW και μέγιστης αποδιδό-
μενης ισχύος 220MW) και συνοδά τους έργα» της ΤΕΡΝΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. στους Δήμους Αμφιλοχίας και Αγρι-
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νίου, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/
ΔΙΠΑ/34529/2373/09.04.2021 (ΑΔΑ: 6ΒΕ64653Π8- ΒΜΨ) 
απόφαση.

17. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/54536/1941/30.05.2022 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για 
τη χορήγηση λειτουργικής ενίσχυσης στο Σταθμό Απο-
θήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας Αμφιλοχίας» (Β’ 2688).

18. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/80155/2691/01.08.2022 
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσι-
ών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

19. Το γεγονός ότι, σύμφωνα και με την υπό σημείο 
18 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών, με τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/54536/ 

1941/30.05.2022 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων 
και διαδικασιών για τη χορήγηση λειτουργικής ενίσχυσης 
στο Σταθμό Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας Αμφι-
λοχίας» (Β’ 2688) ως ακολούθως:

1. H παρ. 2 του άρθρου 8 του Κεφαλαίου Β’ αντικαθί-
σταται ως εξής:

«Ο “Ανεξάρτητος Μηχανικός Πιστοποίησης Κόστους 
ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας“ επιλέγεται από τον Δικαιούχο Ενίσχυσης 
του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας και εγκρίνεται από τον Γενικό Διευ-
θυντή Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας. Για την παροχή της σχετικής έγκρισης, ο Δικαιούχος 
της Ενίσχυσης υποβάλλει σχετική πρόταση στον Γενικό 
Διευθυντή Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, προσκομίζοντας παράλληλα τα δικαιολογητικά 
του Παραρτήματος Ι του παρόντος Κεφαλαίου. Η εν λόγω 
έγκριση έχει ισχύ για τρία (3) έτη και μετά το πέρας των 
τριών (3) ετών επαναλαμβάνεται η παραπάνω διαδικασία 
έγκρισης του «Ανεξάρτητου Μηχανικού Πιστοποίησης 
Κόστους ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας» από τον Γενικό Διευθυντή 
Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.»

2. Το σημείο (β) του Κεφαλαίου Β’  του Παραρτήματος 
I τροποποιείται ως εξής:

«(β) Για την απόδειξη της εμπειρίας (περ. β’ της παρ. 3 
του άρθρου 8):

- Πίνακας έργων Παραγωγής Ενέργειας κατά τα τελευ-
ταία δέκα (10) έτη.»

3. Το εδάφιο «(στ) Για την απόδειξη της χρηματοοικο-
νομικής επάρκειας (περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 8):»του 
Κεφαλαίου Β’ του Παραρτήματος Ι αντικαθίσταται με το 
εδάφιο «(στ) Για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (περ. δ’ της παρ. 3 του άρθρου 8):»

4. Στο Κεφαλαίου Β’ του Παραρτήματος I προστίθενται 
σημεία (θ), (ι) και (ια) ως εξής:

«(θ) Για την απόδειξη της ασφάλισης των κινδύνων 
επαγγελματικής ευθύνης (περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 8):

- Βεβαίωση ασφάλισης κατά κινδύνων επαγγελματι-
κής ευθύνης, για ποσό τουλάχιστον πέντε εκατομμυρίων 
(5.000.000) ευρώ ανά γεγονός και δέκα εκατομμυρίων 
ευρώ (10.000,000 ευρώ) αθροιστικά.

(ι) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο 
ΑΜ θα δηλώνει (α) ότι όλα τα προσκομισθέντα δικαι-
ολογητικά είναι ακριβή και αληθή. (β) ότι καθ’ όλη τη 
διάρκεια ισχύος της ιδιότητάς του και μέχρι την οριστική 
της λήξη θα πληροί το σύνολο των προϋποθέσεων που 
ορίσθηκαν για την απόκτηση της ιδιότητάς του.

(ια) Oι Υπεύθυνες Δηλώσεις που υποβάλλονται στο 
πλαίσιο εφαρμογής του παρόντος Παραρτήματος 
θα πρέπει να φέρουν θεώρηση του γνήσιου της υπο-
γραφής.».

5. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία  ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/ 
54536/1941/30.05.2022 απόφαση του Υπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από δημοσιεύσεώς της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 4 Αυγούστου 2022

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ    
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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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