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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
23 Ιουνίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Εκκαθάριση οφειλών δυνάμει της απόφασης 2012/
157/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ).

2

Καθορισμός της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης του προστίμου, της διαδικασίας υποβολής ένστασης και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας
για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 129 του
ν. 4926/2022 (Α’ 82).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 931/174208
(1)
Εκκαθάριση οφειλών δυνάμει της απόφασης
2012/157/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992, «Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις»
(Α’ 113).
β) του άρθρου 218 του ν. 4920/2022 (Α’ 74),
γ) των άρθρων 20, 66, 67 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/Ε.Ε) - δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (Α’ 143),
δ) του άρθρου 11 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
και άλλες διατάξεις (ν. 2690/1999, Α’ 45),
ε) του άρθρου 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),
στ) του άρθρου 36 του ν. 4351/2015 «Βοσκήσιμες γαίες
Ελλάδας και άλλες διατάξεις» (Α’ 164).

Αρ. Φύλλου 3235

2. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).
3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
4. Το π.δ. 83/2019, «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
5. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» (Α’ 2).
6. Το π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 19).
7. Την υπό στοιχεία Υ70/2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).
8. Την παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992 (Α’ 113),
που αφορά την έγκριση οικονομικών ενισχύσεων από
τους Υπουργούς Οικονομικών και Γεωργίας.
9. Τα άρθρα 13-29 του ν. 2637/1998 «Σύστασης Οργανισμού Πληρωμών κι Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού κι Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)»
(Α’ 200), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με
το άρθρο 4 του ν. 2732/1999 (Α’ 154), το άρθρο 24 του
ν. 2945/2001 (Α’ 223) και τις παρ. 1-8 του άρθρου 29 του
ν. 3147/2003 (Α’ 135).
10. Την υπ’ αρ. 271562/08.08.2002 απόφαση του
Υπουργού Γεωργίας «Εγκρίσεως του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού Πληρωμής από 01.09.2002» (Β’ 1042).
11. Την απόφαση 2012/157/ΕΕ της Επιτροπής της 7ης
Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με τις αντισταθμιστικές ενισχύσεις που καταβλήθηκαν από τον Οργανισμό Ελληνικών
Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) κατά τα έτη 2008 και
2009» Ε (2011) 7260 (ΕΕ L 78).
12. Την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 16.07.2014 στην υπόθεση Τ-52/2012.
13. Την υπ’ αρ. 244/113185/29.04.2022 απόφαση του
Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία βεβαιώνονται οι
οφειλές των υπόχρεων δυνάμει της απόφασης 2012/157/
ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
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14. Την υπ’ αρ. 796/130641/17.05.2022 εισήγηση της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών βάσει της
περ. ε’ της παρ. 5 του του άρθρου 24 του ν. 4270/2014
(Α’ 143).
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Εκκαθάριση οφειλών προς το Δημόσιο
Με την παρούσα απόφαση καθίστανται βέβαια και
εκκαθαρίζονται, ως προς το ύψος και την αιτία τους,
τα οφειλόμενα προς το Ελληνικό Δημόσιο (ΕΔ) ποσά,
δυνάμει της απόφασης 2012/157/ΕΕ της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής (ΕΕ) «σχετικά με τις αντισταθμιστικές ενισχύσεις που καταβλήθηκαν από τον Οργανισμό Ελληνικών
Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) κατά τα έτη 2008 και
2009» [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε (2011) 7260]
(ΕΕ L 78/21) η οποία επικυρώθηκε με την απόφαση
του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της
16ης Ιουλίου 2014 στην υπόθεση Τ-52/2012 και την
απόφαση του Δικαστηρίου της 8ης Μαρτίου 2016 στην
υπόθεση C -431/14, όπως αυτά αναγράφονται στην απόφαση του σημείου αριθ. 13 του Προοιμίου.
Άρθρο 2
Κατάλογος υπόχρεων προς ανάκτηση
1. Ο κατάλογος των υπόχρεων προς ανάκτηση που
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης του σημείου αριθ. 13 του Προοιμίου περιλαμβάνει τα ακόλουθα
στοιχεία:
α. ονοματεπώνυμο ή επωνυμία,
β. αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ),
γ. ποσό βάσης προς ανάκτηση,
δ. τόκους που υπολογίζονται από την ημέρα καταβολής του ποσού βάσης στον υπόχρεο, σύμφωνα με τη
μέθοδο υπολογισμού που προβλέπεται στον Κανονισμό
ΕΚ 794/2004.
ε. συνολικό ποσό προς ανάκτηση και
στ. αιτία της οφειλής.
Στον ανωτέρω κατάλογο δεν περιλαμβάνονται οι υπόχρεοι προς ανάκτηση, οι οποίοι απεβίωσαν.
2. Ο κατάλογος της παρ. 1 τηρείται στο αρμόδιο
Τμήμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Ιουνίου 2022
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονομικών

Αγροτικής Ανάπτυξης
και τροφίμων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Τεύχος B’ 3235/23.06.2022

Αριθμ. 332
(2)
Καθορισμός της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης του προστίμου, της διαδικασίας υποβολής ένστασης και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 129
του ν. 4926/2022 (Α’ 82).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 2 του άρθρου 131 του ν. 4926/2022 «Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών
ημερόπλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του
κλάδου των επαγγελματιών πλοίων αναψυχής και άλλες
διατάξεις» (Α’ 82),
β. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
γ. του του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις (ν. 2690/1999, Α’ 45),
δ. του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α’ 90),
ε. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019,
στ. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Εσωτερικών» (Α’ 180),
ζ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
η. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του
π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του
σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159),
θ. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
ι. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμών των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των υπουργείων» (Α’ 119),
ια. του π.δ. 70/2021 «Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μεταφορά υπηρεσιών
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 161),
ιβ. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),
ιγ. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),
ιδ. του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155),
ιε. του π.δ. 71/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργού» (Α’ 162),
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ιστ. της υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφασης Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού
και Υφυπουργών» (Β’ 2901),
ιζ. της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805),
ιη. της υπ’ αρ. 80/30.07.2019 κοινής απόφασης Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας
του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β’ 3058),
ιθ. της υπ’ αρ. 35/21.01.2021 απόφασης Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεώργιο Αμυρά» (Β’ 178),
κ. της υπό στοιχεία Υ22/18.06.2021 απόφασης Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών,
Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607),
κα. της υπ’ αρ. 1/13.09.2021 απόφασης Πρωθυπουργού και του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο
Τουρνά» (Β’ 4215),
κβ. της υπό στοιχεία Α. 1047/21.03.2020 απόφασης
των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας «Όροι και
διαδικασία είσπραξης - επιστροφής για την εφαρμογή
του ηλεκτρονικού παράβολου» (Β’ 979).
2. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με την
υπό στοιχεία 3164/ΓΔΟΥ/ΔΠΔΑ/04.05.2022 εισήγηση
της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών
Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός της παρούσας είναι ο καθορισμός της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης του προστίμου, της
διαδικασίας υποβολής ένστασης και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 129
του ν. 4926/2022.
Άρθρο 2
Αρμόδιες αρχές
Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση εφαρμογής της
απόφασης απαγόρευσης της παρ. 1 του άρθρου 129
του ν. 4926/2022 και τη βεβαίωση του προβλεπόμενου
διοικητικού προστίμου είναι τα κατά τόπο αρμόδια όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού
Σώματος, της Δασικής Υπηρεσίας και της Δημοτικής
Αστυνομίας.
Άρθρο 3
Διαδικασία επιβολής προστίμου - υποβολής
ένστασης
1. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση της
απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 129 του ν. 4926/2022
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επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας
αρχής του άρθρου 2, διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων
(300) ευρώ.
2. Η Πράξη Επιβολής Προστίμου συντάσσεται από το
αρμόδιο όργανο του άρθρου 2, εις τριπλούν, βάσει του
Υποδείγματος του Παραρτήματος Α, ένα (1) αντίγραφο
της οποίας δίδεται στον παραβάτη, ένα (1) τηρείται αρχειακά από την αρμόδια Υπηρεσία και ο νόμιμος τίτλος
βεβαίωσης (στέλεχος), αποστέλλεται, κατά την περίπτωση μη εξόφλησης, σύμφωνα με τη διαδικασία του
άρθρου 4, στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.)
που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του
παραβάτη.
3. Στην Πράξη Επιβολής Προστίμου καταχωρίζονται,
υποχρεωτικά, τα προσδιοριστικά της ταυτότητας του
παραβάτη στοιχεία (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας ή Διαβατηρίου), ο χρόνος, ο τόπος τέλεσης,
περιγραφή της διαπιστωθείσας παράβασης και το ποσό
του επιβαλλόμενου προστίμου, κατά τα οριζόμενα στην
παρ. 1.
4. Στην περίπτωση άρνησης παροχής ατομικών στοιχείων/εγγράφων ή σε περίπτωση παρεμπόδισης του
σχετικού ελέγχου, ζητείται η συνδρομή της Ελληνικής
Αστυνομίας και παρουσία των αρμόδιων οργάνων της,
πραγματοποιείται ο σχετικός έλεγχος. Σε περίπτωση άρνησης του παραβάτη, παραλαβής του αντιγράφου, γίνεται σχετική μνεία από το αρμόδιο όργανο στο φύλλο της
Πράξης Επιβολής Προστίμου και ακολουθεί η επίδοση
ή η θυροκόλλησή του.
5. Εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών
από την επίδοση ή θυροκόλληση της Πράξης Επιβολής
Προστίμου, ο παραβάτης δύναται να υποβάλλει ένσταση στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας του οργάνου που
επέβαλε το πρόστιμο, παρελθούσης δε άπρακτης της ως
άνω προθεσμίας, το επιβληθέν πρόστιμο οριστικοποιείται. Στην περίπτωση αποδείξεως των προβαλλόμενων
λόγων ως αληθών και βάσιμων, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας του οργάνου που επέβαλε το πρόστιμο, εκδίδει
απόφαση ακύρωσης του προς επιβολή προστίμου.
6. Η απόφαση επί της ένστασης εκδίδεται, εντός πέντε
(5) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της. Οι ημέρες
από την εμπρόθεσμη υποβολή της ένστασης μέχρι και
την παραλαβή, με συστημένη επιστολή ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, της απόφασης επί αυτής,
δεν υπολογίζονται στην προθεσμία εντός της οποίας
υποχρεούται ο παραβάτης να εξοφλήσει το πρόστιμο.
Άρθρο 4
Είσπραξη και βεβαίωση προστίμων
1. Το επιβαλλόμενο, κατά τις διατάξεις της παρούσας,
πρόστιμο εισπράττεται κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), ως εξής:
α. Εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την
ημερομηνία επίδοσης ή θυροκόλλησης της Πράξης
Επιβολής Προστίμου, μέσω ηλεκτρονικού παράβολου
(e-παράβολο) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ), που εκδίδεται είτε απευθείας από την ιστοσελίδα https://www.
gsis.gr/e-paravolo (Φορέας Ελληνικό Δημόσιο ή αρμό-
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διος φορέας επιβολής προστίμου), είτε από τα Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), είτε από τις Τράπεζες,
είτε από τις κατά τόπους Δ.Ο.Υ.
β. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του προστίμου, η αρμόδια Υπηρεσία εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επίδοσης ή θυροκόλλησης της Πράξης Επιβολής Προστίμου, βεβαιώνει και
εισπράττει το διοικητικό πρόστιμο μέσω Δ.Ο.Υ που είναι
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αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του παραβάτη,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.δ. 356/1974.
2. Ο φάκελος για κάθε παράβαση φυλάσσεται στο αρχείο της Υπηρεσίας που επιβάλλει το πρόστιμο.
3. Τα βεβαιωθέντα πρόστιμα, εισπράττονται ως δημόσια έσοδα στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (Α.Λ.Ε.)
1560989001 «Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές»
του κρατικού προϋπολογισμού.

Άρθρο 5
Παράρτημα
Προσαρτάται στην παρούσα απόφαση το Παράρτημα Α (Έντυπο Πράξης Επιβολής Προστίμου), το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
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Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 12 Μαΐου 2022
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονομικών

Υφυπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Προστασίας του Πολίτη

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Υφυπουργός
Προστασίας του Πολίτη

Αναπληρωτής
Υπουργός Εσωτερικών

Κλιματικής Κρίσης
και Πολιτικής Προστασίας

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Υφυπουργός
Κλιματικής Κρίσης
και Πολιτικής Προστασίας
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΡΝΑΣ
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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.

*02032352306220008*

