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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
27 Ιανουαρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 4025
Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες
δικαστικές αποφάσεις.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 233 του ν. 4635/2019
(ΦΕΚ 167 Α΄) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου
45 του ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204 Α΄) και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4Β του ν. 4111/2013
(ΦΕΚ 18 Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις
του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ……... και άλλες επείγουσες διατάξεις», όπως
ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 259 του ν. 3852/201
(ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν.
4. Το π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119 Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά Υπηρεσιών
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
5. Το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Το χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού του
Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι
των Δήμων».
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε τη διαδικασία επιχορήγησης των Δήμων
για την εξόφληση υποχρεώσεών τους που απορρέουν
από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις που
έχουν καταστεί τελεσίδικες έως τη 16η Δεκεμβρίου 2019
και αφορούν σε αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή
παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων καθώς και από
τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και εξ αυτών απορρέουσες διοικητικές πράξεις έως τη 16η Δεκεμβρίου 2019

Αρ. Φύλλου 123

που αφορούν σε αξιώσεις των συμμετεχόντων στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων
στη φύλαξη σχολικών κτιρίων δυνάμει των διατάξεων
της παρ. 15 του άρθρου 20 του ν. 2639/1998 και τέλος
για την εξόφληση υποχρεώσεων κατά των οποίων έχει
ξεκινήσει η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων έως
τη 16η Δεκεμβρίου 2019 από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 11 του νόμου 1068/1980
(ΦΕΚ 190 Α΄).
α) Ο ασκών χρέη προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου υποβάλλει αίτημα επιχορήγησης (σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 του παραρτήματος) στη Δεύθυνση
Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής - Τμήμα Επιχορηγήσεων Τ.Α. του ΥΠ.ΕΣ συνοδευόμενο από αναλυτική κατάσταση με τις διαταγές πληρωμής, τις δικαστικές
αποφάσεις καθώς και τις ανωτέρω υποχρεώσεις προς
την ΕΥΔΑΠ ΑΕ (Υπόδειγμα 2 του παραρτήματος).
Επισημαίνεται ότι:
1) Οι δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής
πρέπει να αφορούν αποκλειστικά σε αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων
ή συμμετοχή στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής
εμπειρίας ανέργων στη φύλαξη σχολικών κτιρίων δυνάμει των διατάξεων της παρ. 15 του άρθρου 20 του
ν. 2639/1998, αποκλειόμενης κάθε άλλου είδους αξίωσης
(όπως απαλλοτριώσεις, αποζημιώσεις, εργατικές διαφορές, ανταποδοτικά τέλη κ.τ.λ.).
2) Για τις υποχρεώσεις προς την ΕΥΔΑΠ ΑΕ απαιτείται η
συμπλήρωση στο αντίστοιχο πεδίο του Υποδείγματος 2,
των στοιχείων του εγγράφου με το οποίο έχει ξεκινήσει η
διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων καθώς και η προσκόμιση αυτού με το αίτημα επιχορήγησης. Επιπρόσθετα
θα πρέπει: α) να τεκμηριώνονται οι λόγοι συσσώρευσης των νέων αυτών ανεξόφλητων υποχρεώσεων προς
την ΕΥΔΑΠ ΑΕ και β) να περιγράφονται συγκεκριμένες
ενέργειες του Δήμου καθώς και χρονοδιάγραμμα αυτών
στο πλαίσιο της αριθμ. 135275/19.5.2017 (ΦΕΚ 1751 Β΄)
κοινής υπουργικής απόφασης περί έγκρισης γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος, από τις οποίες θα εξασφαλίζεται η μη συσσώρευση
νέων ληξιπρόθεσμών οφειλών προς την ΕΥΔΑΠ ΑΕ.
3) Για τις δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση στο αντίστοιχο
πεδίο του Υποδείγματος 2, των στοιχείων του σχετικού
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πιστοποιητικού περί μη ασκήσεως ενδίκων μέσων από
το αρμόδιο δικαστήριο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις
διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής ή Διοικητικής Δικονομίας
καθώς και η προσκόμιση αυτού με το αίτημα επιχορήγησης. Ελλείψει του εν λόγω πιστοποιητικού δεν θα είναι
δυνατή η επιχορήγηση του Δήμου.
4) Δεν μπορούν να συμπεριληφθούν δικαστικές αποφάσεις, διαταγές πληρωμής και οι ανωτέρω σχετικές
υποχρεώσεις προς την ΕΥΔΑΠ ΑΕ, που δύναται να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος Οικονομικής Ενίσχυσης ΟΤΑ.
5) Δεν μπορούν να συμπεριληφθούν τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, εφόσον, ως προς το νόμω βάσιμο
αυτών, υπάρχει αντίθετη νομολογία ανωτάτου δικαστηρίου σε σχέση με αυτά που κρίθηκαν από το δικαστήριο
της ουσίας.
β) Τα αιτήματα επιχορήγησης αποστέλλονται στο
Υπουργείο Εσωτερικών ταχυδρομικά και ηλεκτρονικά
(σε μορφή excel και word) στην ηλεκτρονική διεύθυνση dikastika@ypes.gr έως και την 30η Απριλίου 2020.
Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης του αιτήματος (ταχυδρομική
αποστολή με πρωτότυπες υπογραφές) στο Υπουργείο
Εσωτερικών.
γ) Η Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του ΥΠ.ΕΣ, κατόπιν αξιολόγησης των αιτημάτων των
Δήμων μεριμνά για την έκδοση απόφασης επιχορήγησής
τους από τον Υπουργό Εσωτερικών.
δ) Με την έκδοση της εν λόγω απόφασης και την κοινοποίηση αυτής στους Δήμους, αυτοί εγγράφουν άμεσα
με αναμόρφωση του προϋπολογισμού τους, το ποσό που
θα λάβουν ως έκτακτη επιχορήγηση.
ε) Για την εξόφληση των ανωτέρω οφειλών, οι επιχορηγούμενοι Δήμοι συμπληρώνουν κάθε φορά τον Πίνακα
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«Εντολή Εξόφλησης ..(δικαιούχου φορέα)..» (Υπόδειγμα
3Α και 3Β του παραρτήματος) και τον αποστέλλουν στη
Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τμήμα Επιχορηγήσεων Τ.Α. του ΥΠ.ΕΣ: α) ταχυδρομικώς
σε δύο αντίτυπα με πρωτότυπες υπογραφές και β) ηλεκτρονικά σε μορφή excel, στην ηλεκτρονική διεύθυνση
dikastika@ypes.gr. Ο εν λόγω Πίνακας επέχει θέση εντολής εξόφλησης.
στ) Η Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής αφού ελέγξει τους πίνακες, εκδίδει χρηματική
εντολή προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων,
το οποίο θα προχωρά στην πληρωμή του καθαρού ποσού προς τον τελικό δικαιούχο και στη μεταφορά του
συνολικού ποσού των κρατήσεων και παρακρατήσεων
προς τον επιχορηγούμενο Δήμο. Οι Δήμοι υποχρεούνται
στην άμεση απόδοση των προηγούμενων κρατήσεων
και παρακρατήσεων. Μετά την ολοκλήρωση της όλης
διαδικασίας εξόφλησης και με βάση το extrait του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων πραγματοποιείται
η σχετική λογιστική τακτοποίηση.
ζ) Κατά τα λοιπά ακολουθείται η συνήθης διαδικασία
εκκαθάρισης και ενταλματοποίησης δαπανών ενώ για τη
διασφάλιση της νομιμότητας των πληρωμών, θα πρέπει
οι φορολογικές, ασφαλιστικές και δημοτικές ενημερότητες των τελικών προς πληρωμή δικαιούχων να τελούν εν
ισχύ την ημέρα της πληρωμής τους, που γίνεται απευθείας από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
2. Το παρόν πρόγραμμα επιχορήγησης ολοκληρώνεται την 30η Σεπτεμβρίου 2020. Τυχόν υπόλοιπο της
επιχορήγησης που δεν θα χρησιμοποιηθεί μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος, προστίθεται στους προς
απόδοση Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων και
κατανέμεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών σε
Δήμους της Χώρας σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου
259 του ν. 3852/2010 (Α’87).

Τεύχος B’ 123/27.01.2020

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ

1083

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

1084

Τεύχος B’ 123/27.01.2020

ɉɅɃȴȵȻȳɀȰ 1. ȰȻɈȸMA ȵɅȻɍɃɆȸȳȸɇȸɇ ȳȻȰ ɈȸɁ ȵɂɃɌȿȸɇȸ ȴȻȰɈȰȳɏɁ ɅȿȸɆɏɀȸɇ ȾȰȻ
ȴȻȾȰɇɈȻȾɏɁ ȰɅɃɌȰɇȵɏɁ ɅɃɉ ȵɍɃɉɁ ȾȰɈȰɇɈȵȻ ɈȵȿȵɇȻȴȻȾȵɇ ȵɏɇ 16/12/2019
ȴɼʅʉʎ: ………………………………………………………………..
Ɂʉʅʊʎ: ………………………………………………………………..
Ʌʌʉʁʍʏɳʅɸʆʉʎ Ƀɿʃ. ɉʋɻʌɸʍɿʙʆ:
…………………………………………………………………………….
Ɉɻʄɹʔʘʆʉ: ………………………...................................
E-mail: ………………………….…………………………………....

Ʌʌʉʎ:
ɉʋʉʐʌɶɸʀʉ ȵʍʘʏɸʌɿʃʙʆ
ȴ/ʆʍɻ Ƀɿʃʉʆʉʅɿʃɼʎ & Ȱʆɲʋʏʐʇɿɲʃɼʎ
Ʌʉʄɿʏɿʃɼʎ
Ɉʅɼʅɲ ȵʋɿʖʉʌɻɶɼʍɸʘʆ Ɉ.Ȱ.

1. ɉʋʉɴɳʄʉʐʅɸ ɲʀʏɻʅɲ ɸʋɿʖʉʌɼɶɻʍɻʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʇʊʔʄɻʍɻ ɷɿɲʏɲɶʙʆ ʋʄɻʌʘʅɼʎ, ɷɿʃɲʍʏɿʃʙʆ
ɲʋʉʔɳʍɸʘʆ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ʃɲʏɲʍʏɸʀ ʏɸʄɸʍʀɷɿʃɸʎ ɹʘʎ ʏɻʆ 16/12/2019 ʃɲɿ ʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆ ʋʌʉʎ ʏɻʆ
ȵɉȴȰɅ Ȱȵ ɶɿɲ ʏɿʎ ʉʋʉʀɸʎ ɹʖɸɿ ʇɸʃɿʆɼʍɸɿ ɻ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ʄɼʗɻʎ ɲʆɲɶʃɲʍʏɿʃʙʆ ʅɹʏʌʘʆ ɹʘʎ ʏɻʆ
16/12/2019 ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 233 ʏʉʐ Ɂ.4635/2019, ʊʋʘʎ
ʏʌʉʋʉʋʉɿɼɽɻʃɲʆ ʃɲɿ ɿʍʖʑʉʐʆ, ʍʐʆʉʄɿʃʉʑ ʋʉʍʉʑ ………………..……….. €.

2. Ɉʉ ɸʆ ʄʊɶʘ ʋʉʍʊ ɹʖɸɿ ʐʋʉɴʄɻɽɸʀ, ʍʏɻ ɴɳʍɻ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ ʏʉʐ ɉɅ.ȵɇ,
ʍʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ ʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎ ɲʋʊ ɷɿʃɲʍʏɿʃɹʎ ɲʋʉʔɳʍɸɿʎ ɶɿɲ ʏʉʆ ʅɼʆɲ ɲʆɲʔʉʌɳʎ
…………………………..….

..…/…../20..

Ƀ ɅɆɃȽɇɈȰɀȵɁɃɇ ɈɏɁ
ɃȻȾɃɁɃɀȻȾɏɁ ɉɅȸɆȵɇȻɏɁ

Ƀ ȴȸɀȰɆɍɃɇ

ɇʑʆʉʄʉ

…

3

2

1

ɲ/ɲ

Ȱʌɿɽʅʊʎ ɷɿʃɲʍʏɿʃɼʎ ɲʋʊʔɲʍɻʎ ɼ
ɷɿɲʏɲɶɼʎ ʋʄɻʌʘʅɼʎ ɼ ɸɶɶʌɳʔʉʐ ʏɻʎ
ȵɉȴȰɅ ʋɸʌʀ ɸʃʃʀʆɻʍɻʎ ɲʆɲɶʃɲʍʏɿʃʙʆ
ʅɹʏʌʘʆ/ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɸʋʀɷʉʍɻʎ ɼ
ʃʉɿʆʉʋʉʀɻʍɻʎ/Ȱʌʅʊɷɿʉ ʃɲɽ' ʑʄɻʆ
ɷɿʃɲʍʏɼʌɿʉ

ȴȸɀɃɇ: …………………………………………………….

Ȱʌɿɽʅʊʎ/ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ
ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʉʑ ʋɸʌʀ ʅɻ
ɲʍʃɼʍɸʘʎ ɹʆɷɿʃʘʆ ʅɹʍʘʆ
ȴɿʃɲɿʉʑʖʉʎ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ

Ƀ Ʌʌʉʁʍʏɳʅɸʆʉʎ Ƀɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆ
ɉʋɻʌɸʍɿʙʆ

Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲ ɲʇʀʘʍɻʎ

0,00

Ʌʉʍʊ ʉʔɸɿʄɼʎ

ɉɅɃȴȵȻȳɀȰ 2. ȾȰɈȰɇɈȰɇȸ ȴȻȰɈȰȳɏɁ ɅȿȸɆɏɀȸɇ KAI ȴȻȾȰɇɈȻȾɏɁ ȰɅɃɌȰɇȵɏɁ ɅɃɉ ȵɍɃɉɁ ȾȰɈȰɇɈȵȻ ɈȵȿȵɇȻȴȻȾȵɇ ɀȵɍɆȻ ɈȸɁ 16/12/2019.
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Ƀ ȴɼʅɲʌʖʉʎ

1
2
…
ɇɉɁɃȿȰ

ɲ/ɲ

Ɉɸʄɿʃʊʎ
ɷɿʃɲɿʉʑʖʉʎ
(ʉʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ
ɷɿʃɲɿʉʑʖʉʐ ʋʌʉʎ
ʋʄɻʌʘʅɼ)

ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎ
(ɲʌɿɽʅʊʎ
ȻȲȰɁ)

Ȱʌɿɽʅʊʎ

ɍʌɻʅɲʏɿʃɳ
ɸʆʏɳʄʅɲʏɲ
(ȸʅɸʌ.
ȶʃɷʉʍɻʎ
ȵʆʏɳʄʅɲʏʉʎ)

ɍʌɻʅɲʏɿʃɳ
ȵʆʏɳʄʅɲʏɲ
ȵʋɿʏʌʊʋʉʐ
(ȸʅɸʌ.
Ⱥɸʙʌɻʍɻʎ
ȵʆʏɳʄʅɲʏʉʎ)

ȶʆʏɲʄʅɲ

Ƀ Ʌʌ/ʆʉʎ Ƀɿʃ.ɉʋɻʌɸʍɿʙʆ

ȸʅ/ʆʀɲ
ɹʃɷʉʍɻʎ

ȴɿʃɲʍʏɿʃɼ ɲʋʊʔɲʍɻ ɼ
ɷɿɲʏɲɶɼ ʋʄɻʌʘʅɼʎ

ɉɅɃȴȵȻȳɀȰ 3Ȱ. ɅȻɁȰȾȰɇ ȵɁɈɃȿȸ ȵɂɃɌȿȸɇȸɇ ȴȸɀɃɉ ………..…..………….….

Ⱦɲɽɲʌʊ
ʋʉʍʊ

Ƀ Ʌʌ/ʆʉʎ ȿʉɶɿʍʏɻʌʀʉʐ

ɇʐʆʉʄɿʃʊ
ʋʉʍʊ

ɇʑʆʉʄʉ
ʃʌɲʏɼʍɸʘʆ
(ʋ.ʖ. ʔʊʌʉʎ
1%, 4%, 8%,
ʔʊʌʉʎ
ɸʄɸʑɽ.ɸʋɲɶɶ.2
0%, ʃ.ɲʚ.)

Ƀ Ɉɲʅʀɲʎ

ɇʑʆʉʄʉ
ʋɲʌɲʃʌɲʏɼʍɸʘʆ
(ʐʋɹʌ ȴɃɉ ʃ.ɲ.)

ɇʐʅʗɻʔɿʍʅʊʎ
ʅɸ ʉʔɸɿʄɹʎ
ɷɿʃɲɿʉʑʖʉʐ
ʃɲʏʚ ɳʌɽʌʉ
83 Ⱦȵȴȵ
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ɃɈȰ

ȾɏȴȻȾɃɇ ɃɈȰ

3
ȰȻɈȻɃȿɃȳȻȰ

0,00

ȾȰȺȰɆɃ ɅɃɇɃ

4

ΠANAΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

IBAN

5
ȴȻȾȰȻɃɉɍɃɇ

6

CHECK-IBAN

7

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Ο Υπουργός

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2020

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ɅɆɃɇɃɍȸ: ɁȰ ɀȸɁ ɅȵɆȻȿȰɀȲȰɁɃɁɈȰȻ ɇɈȸ ɇɈȸȿȸ 4 ɅɃɇȰ ȾȰɈɏ ɈɏɁ 10,00 € ȳȻȰɈȻ ȰɅɃɆɆȻɅɈɃɁɈȰȻ ȰɅɄ ɈɃ ɇɉɇɈȸɀȰ
(ȴȻȵɉȾɆȻɁȸɇȸ: ȸ ɅȰɆȰɈȸɆȸɇȸ ȴȵɁ ȰɌɃɆȰ ȾɆȰɈȸɇȵȻɇ ȳȻȰ ȴ.Ƀ.ɉ. ȾȰȻ ȰȿȿɃɉɇ ȰɇɌȰȿȻɇɈȻȾɃɉɇ ɌɃɆȵȻɇ
ȳȻȰɈȻ ɈɃ ɅɃɇɃ ȰɅɃȴȻȴȵɈȰȻ ɇɉɁɃȿȻȾȰ ɇɈɃ ȻȲȰɁ ɈɃɉ ȴȸɀɃɉ)

ɇɈȸ ɇɈȸȿȸ 5 ȰɁȰȳɆȰɌȵɈȰȻ Ƀ ȿɃȳ/ɀɃɇ ɍɏɆȻɇ ɁȰ ɅȰɆȵɀȲȰȿȿɃɁɈȰȻ ȾȵɁȰ ȸ' ɃɈȻȴȸɅɃɈȵ ȰȿȿɃ
ȾȰȻ ɅɆȵɅȵȻ ɁȰ ȰɁɈȻɇɈɃȻɍȵȻ ɇɈɃɁ ȴȻȾȰȻɃɉɍɃ ɅɃɉ ȰɁȰȳɆȰɌȵɈȰȻ ɇɈȸɁ ȵɁɈɃȿȸ

ɇɈȸ ɇɈȸȿȸ 4 ȾȰȻ ȵɌɃɇɃɁ Ƀ ɈȵȿȻȾɃɇ ȴȻȾȰȻɃɉɍɃɇ ȵɍȵȻ ɅȵɆȻɇɇɃɈȵɆȵɇ Ɉȸɇ ɀȻȰɇ ɅȿȸɆɏɀȵɇ
ȵɁȴȵȻȾɁɉɈȰȻ ɁȰ ȰɁȰȳɆȰɌȵɈȰȻ ɇȵ ɀȻȰ ȳɆȰɀɀȸ ɀɃɁɃ ɈɃ ɇɉɁɃȿȻȾɃ ȰɅɃȴɃɈȵɃ ɅɃɇɃ ȾȰȻ ɄɍȻ ȰɁȰȿɉɈȻȾȰ

ɅɆɃɇɃɍȸ: ɁȰ ɇɉɀɅȿȸɆɏɁɃɁɈȰȻ ɃȻ ɇɈȸȿȵɇ 4, 5 ȾȰȻ 6 ɏɇ ȵɂȸɇ:

ɃȻ ɇɈȸȿȵɇ 1, 2 ȾȰȻ 3 ɇɉɀɅȿȸɆɏɁɃɁɈȰȻ ȰɅɃ ɈɃ Ɉ.Ʌ.ȴ.

2

1

Ƀ ɇɉȳȾȵȾɆȻɀȵɁɃɇ ɅȻɁȰȾȰɇ ɅɆɃȾɉɅɈȵȻ ȰɅɃ ɈɃɁ ɅȻɁȰȾȰ 3Ȱ ȾȰȻ ɃɌȵȻȿȵȻ ɁȰ ȵȻɁȰȻ ȰɅɃȿɉɈɏɇ ɇɉɀɌɏɁɃɇ ɀȵ ȰɉɈɃɁ ɏɇ ɅɆɃɇ ɈȰ ɇɈɃȻɍȵȻȰ ɈɃɉ
ɅȵɆȻȵɍɃɀȵɁɃɉ ɈɃɉ

ɉɅɃȴȵȻȳɀȰ 3Ȳ. ɅȻɁȰȾȰɇ ȵɁɈɃȿȸ ȵɂɃɌȿȸɇȸɇ ȴȸɀɃɉ ……………………… (ȳȻȰ ɍɆȸɇȸ Ɉ.Ʌ.ȴ.)
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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.

*02001232701200008*

