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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
29 Μαρτίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 36962
6η τροποποίηση της υπ’ αρ. 37674/10.4.2020
απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων
Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19» (Β΄ 1291).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), σε συνδυασμό με
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
2. Το άρθρο έκτο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και
της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής
λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄
68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020
(Α΄ 83).
3. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
5. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).
6. Την υπ’ αρ. 85847/11.8.2020 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη»
(Β΄ 3375).
7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου
2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό

Αρ. Φύλλου 1218

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)
υπ΄αρ. 1083/2006.
8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων
σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την
απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού
(ΕΚ) υπ’ αρ. 1080/2006.
9. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο
και 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 (EEL 156/16.6.2012)
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005
(Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 265).
10. Την υπό στοιχεία C(2014) 10162 final/18.12.2014
Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού
προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα
(CCI 2014GR16M2OP001).
11. Την υπό στοιχεία 137675/ΕΥΟΥ1016/19.12.2018
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 110427/ΕΥΘΥ/
1020/20.10.2016 (Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης "Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 81986/
ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (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 Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων""» (Β΄ 5968).
12. Τα εγχειρίδια Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου
Επιχειρησιακών προγραμμάτων 2014-2020 και ειδικό-
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τερα το εγχειρίδιο Διαδικασιών και Ελέγχου Πράξεων
Κρατικών Ενισχύσεων.
13. Την από 19.3.2020/C(2020) 1863 ανακοίνωση της
Επιτροπής σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη
μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η
οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της
νόσου COVID-19.
14. Την υπό στοιχεία 126829 ΕΥΘΥ 1217(1) κοινή
υπουργική απόφαση «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως
ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του
κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ
2014-2020 σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4314/2014»
(Β΄ 2784).
15. Την υπ’ αρ. 128864/11.12.2019 κοινή απόφαση του
Υπουργού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας,
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ - ΒΕΚ)»
(Β΄ 4559).
16. Την εγγραφή του έργου στη ΣΑΕ 027/2.
17. Το από 8.4.2020 SA 56839/2020/Ν εγκεκριμένο
καθεστώς της ΕΕ.
18. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/
85/2011/ΕΕ - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 143) και ειδικότερα τα άρθρα 23, 56, 78, 79 και 80.
19. Την υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού
και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ
(τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής
απόφασης 46274/26.09.2014, Β΄ 2573» (Β΄ 2857).
20. Την υπ’ αρ. 37674/10.4.2020 απόφαση «Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων
από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού
COVID-19» (Β΄ 1291), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ.
40286/22.4.2020 (Β΄ 1560), 44417/6.5.2020 (Β΄ 1769) και
63890/22.6.2020 (Β΄ 2486) όμοιες αποφάσεις.
21. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης
Η Αναλυτική Πρόσκληση η οποία επισυνάπτεται
στην υπ’ αρ. 37674/10.04.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β΄ 1291), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 40286/22.4.2020 (Β΄ 1560),
44417/6.5.2020 (Β΄ 1769) και 63890/22.6.2020 (Β΄ 2486)
όμοιες αποφάσεις και αντικαταστάθηκε με την υπ’ αρ.
77883/22.7.2020 (Β΄ 3110) όμοια απόφαση, η οποία επίσης τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 131207/10.12.2020
(Β΄ 5481) όμοια απόφαση, τροποποιείται ως εξής:
1. Στο Κεφ. 2 στην τελευταία γραμμή του πίνακα η ημερομηνία «31.12.2020» (λήξη καθεστώτος) αντικαθίσταται
με την ημερομηνία «31.12.2021».
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2. Το σημείο 4 του Κεφ. 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι επιχειρήσεις που λαμβάνουν χρηματοδότηση οφείλουν να απασχολούν στις 31.12.2020 ή στις 31.7.2021 ή
στις 31.12.2021 ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων
με τον αριθμό εργαζομένων που απασχολούσαν στις
19.3.2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ».
3. Το υποκεφ. 11.3 του Κεφ. 11 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για την αποπληρωμή της Γ΄ δόσης της δημόσιας
επιχορήγησης, η οποία αντιστοιχεί στο υπόλοιπο της
αναλογούσας συνολικής δημόσιας επιχορήγησης, τα
Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα υποβάλλουν στην ΕΥΔΕΒΕΚ αίτημα μεταβίβασης, εφόσον το διαθέσιμο ποσό
της δημόσιας επιχορήγησης που βρίσκεται κατατεθειμένο στον αντίστοιχο ειδικό λογαριασμό τους είναι
χαμηλότερο από το 20% της δημόσιας επιχορήγησης
που καταβλήθηκε με την Β΄ δόση. Το ως άνω ποσοστό
προκύπτει με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία, από
το ΠΣΚΕ στην επιλογή «Εκταμιεύσεις», όπου το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα οφείλει να έχει εισαγάγει όλα τα
αναφερόμενα στοιχεία. Το αίτημα συνοδεύεται από:
α) κατάσταση, με βάση τα στοιχεία του ΠΣΚΕ, η οποία
περιλαμβάνει ανά λήπτη ενίσχυσης τη συνολική ήδη καταβληθείσα δημόσια δαπάνη καθώς και την ημερομηνία
καταβολής της.
β) τα αποδεικτικά καταβολής (extraits) ή κίνηση Ειδικού λογαριασμού των ποσών της δημόσιας επιχορήγησης που έχουν ήδη καταβληθεί στους δικαιούχους της
ενίσχυσης.
2. Σύμφωνα με τα πιστοποιημένα στοιχεία, η ΕΥΔΕΒΕΚ μεριμνά υποβάλλοντας σχετικό αίτημα με σύμφωνη γνώμη της στη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων για τη καταβολή του ποσού σε κάθε Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα με πίστωση του ειδικού λογαριασμού αυτού. Το ποσό της αποπληρωμής αντιστοιχεί
στην αναλογούσα δημόσια επιχορήγηση όπως έχει διαμορφωθεί κατά το χρόνο του αιτήματος αποπληρωμής,
αφού αφαιρεθεί η ήδη καταβληθείσα δημόσια δαπάνη
της Α΄ και Β΄ δόσης.
Στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία καταβολής
της ενίσχυσης στους λήπτες σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα εδάφ. 4, 5 και 6 του Κεφ. 11.1.
3. Το κάθε Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα, με την ολοκλήρωση των καταβολών αρμοδιότητάς του, υποβάλλει
στην ΕΥΔΕ-ΒΕΚ κατάσταση, η οποία περιλαμβάνει:
α) τον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό, τις καταβληθείσες δόσεις της δημόσιας επιχορήγησης με τις
αντίστοιχες ημερομηνίες καταβολής τους, καθώς και
το τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο (τα οποίο μπορεί να προέρχεται και από καταθέσεις ενδεχόμενων επιστροφών
πληρωμών) στον ειδικό λογαριασμό,
β) τα υπόλοιπα αποδεικτικά καταβολής (extraits) των
ποσών της δημόσιας επιχορήγησης που έχουν καταβληθεί στους δικαιούχους της ενίσχυσης βάσει της κίνησης
του ειδικού λογαριασμού.
γ) αναλυτική κατάσταση των έργων για τα οποία
έχουν ολοκληρωθεί οι εκταμιεύσεις, με τα τελικά ποσά
καταβολής ανά έργο, όπως έχουν συμφωνηθεί με τους
αρμόδιους φορείς και έχουν καταχωρηθεί από το αντίστοιχο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα στο ΠΣΚΕ, στη φόρμα
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«Εκταμιεύσεις», όπου αποτυπώνεται για κάθε έργο της
κατάστασης αυτής, στην τελική εκταμίευση η ένδειξη
«οριστική πληρωμή = ΝΑΙ».
4. Για όλες τις διαδικασίες του παρόντος κεφαλαίου τα
Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα βεβαιώνουν την ακρίβεια/
ορθότητα των αποστελλόμενων στοιχείων.
5. Ειδικότερα για την ολοκλήρωση των έργων, τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα αποστέλλουν σε εβδομαδιαία
βάση Αναλυτική Κατάσταση των έργων για τα οποία
ολοκληρώνονται οι εκταμιεύσεις και η ΕΥΔΕ-ΒΕΚ, λαμβάνοντας υπόψη τις υποβληθείσες καταστάσεις και τα
καταχωρημένα στο ΠΣΚΕ στοιχεία στην επιλογή «Εκταμιεύσεις», καθώς και τα στοιχεία που έχει εισαγάγει κάθε
Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα, προχωρά σε έκδοση Απόφασης Ολοκλήρωσης Έργων, όπου αποτυπώνονται τα
τελικά ποσά ολοκλήρωσης και οι συνολικές καταβολές
τόκων ανά έργο, όπως έχουν συμφωνηθεί και καταχωρηθεί για κάθε έργο από το αντίστοιχο Χρηματοπιστωτικό
Ίδρυμα. Η Απόφαση Ολοκλήρωσης Έργων δύναται να
τροποποιείται με τη συμπλήρωση των υπολοίπων ολοκληρωμένων έργων.
6. Η ΕΥΔΕ-ΒΕΚ λαμβάνοντας υπόψη τις υποβληθείσες
καταστάσεις από τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και
τα καταχωρημένα στο ΠΣΚΕ στοιχεία από την επιλογή
«Εκταμιεύσεις», και με βάση τα στοιχεία που έχει εισαγάγει το κάθε Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα, προχωρεί σε
εκκαθάριση και κλείσιμο αρχικά της προκηρυσσόμενης
δράσης και κατόπιν των ειδικών λογαριασμών. Τα τυχόν
αδιάθετα ποσά των ανωτέρω ειδικών λογαριασμών αποτελούν έσοδο του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Για το σκοπό αυτό τα ως άνω ποσά θα κατατίθενται
στον υφιστάμενο στην Τράπεζα της Ελλάδος λογαριασμό αδιάθετων υπολοίπων παρελθόντων οικονομικών
ετών νομικών προσώπων σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το ΠΔΕ.
7. Σε κάθε περίπτωση μετά την τελική καταβολή της
ενίσχυσης στον λήπτη αυτός ενημερώνεται για το συνολικά καταβληθέν ποσό με τον πλέον πρόσφορο τρόπο
από το ΠΣΚΕ».
4. Το σημείο α του Κεφ. 13 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) οφείλει να απασχολεί στις 31.12.2020 ή στις
31.7.2021 ή στις 31.12.2021 τουλάχιστον ίδιο αριθμό
εργαζομένων με τον αριθμό εργαζομένων που απασχολούσε στις 19.03.2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ ή άλλου αντίστοιχου συστήματος για τα
είδη επιχειρήσεων που δεν περιλαμβάνονται σε αυτό. Για
την υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου δεν απαιτείται υποβολή νέας υπεύθυνης δήλωσης από τον λήπτη.
Η ΕΥΔΕ-ΒΕΚ υποχρεούται να πραγματοποιήσει έλεγχο
επιβεβαίωσης της προαναφερόμενης υποχρέωσης μέχρι την 31.3.2022, για την τήρηση της οποίας αρκεί η
διαπίστωση της διατήρησης των εργαζομένων σε μία
εκ των ως άνω ημερομηνιών. Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ ή
άλλου αντίστοιχου συστήματος για τα είδη επιχειρήσεων
που δεν περιλαμβάνονται σε αυτό και δύναται να γίνει
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σταδιακά ή συνολικά. Οι λήπτες που δεν διατήρησαν
την απασχόληση σε καμία από τις ως άνω ελεγχόμενες
ημερομηνίες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφ. 6, υποχρεούνται σε ολική επιστροφή της επιχορήγησης. Προς
τούτο η ΕΥΔΕ-ΒΕΚ εκδίδει σχετικές οδηγίες».
5. Tο σημείο β του Κεφ. 13 αντικαθίσταται ως εξής:
“β) μέχρι 31.12.2021 οφείλει να προσκομίσει στο οικείο
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα τα ακόλουθα πιστοποιητικά:
(α) Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση ή περί
μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή σε εξυγίανση ή
σε άλλη διαδικασία συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών και (β) πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για
κήρυξη σε πτώχευση, ή θέση σε αναγκαστική διαχείριση
ή θέση σε εξυγίανση ή σε παύση πληρωμών ή σε άλλη
διαδικασία συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών, από
τα κατά τόπον αρμόδια Πρωτοδικεία ή το ΓΕΜΗ κατά περίπτωση. Εάν από το ανωτέρω πιστοποιητικό της περ. α΄
προκύπτει ότι η επιχείρηση έχει τεθεί σε εξυγίανση, οφείλει να προσκομίσει επίσης από το αρμόδιο κατά τόπο
Πρωτοδικείο, πιστοποιητικό πορείας της διαδικασίας,
καθώς και πιστοποιητικό περί μη άσκησης ένδικων μέσων, από τα οποία να προκύπτει ότι η συμφωνία εξυγίανσης έχει επικυρωθεί με δικαστική απόφαση, κατά
της οποίας δεν εκκρεμούν ένδικα μέσα ή αίτηση για την
ακύρωσή της, ή ότι εφόσον έχουν ασκηθεί έχουν απορριφθεί, καθώς και το γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ από
όπου να προκύπτει και η απαιτούμενη, εκ του νόμου,
δημοσίευση όλων των σχετικών αποφάσεων που έχουν
εκδοθεί. Η χορήγηση των ανωτέρω πιστοποιητικών
μπορεί να γίνεται, κατά περίπτωση, είτε από το ΓΕΜΗ
είτε από τα κατά τόπον αρμόδια πρωτοδικεία για τις
31.12.2019 ή για την περίοδο που προηγείται της χορήγησης της ενίσχυσης. Η περίοδος αναφοράς των εν λόγω
πιστοποιητικών εξαρτάται από το χρόνο για τον οποίο
ελέγχεται η επιχείρηση ως μη προβληματική. Το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα αναρτά το συγκεκριμένο έγγραφο
στο ΠΣΚΕ και σε περίπτωση μη προσκόμισης από τον
λήπτη της ενίσχυσης ενημερώνει την ΕΥΔΕ-ΒΕΚ, η οποία
εκδίδει απόφαση ολικής ανάκτησης της επιχορήγησης,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ Δημοσιονομικών
Διορθώσεων. Ο υπολογισμός των τόκων ανάκτησης για
τη συγκεκριμένη περίπτωση γίνεται από την ημερομηνία
χορήγησης της ενίσχυσης».
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ
ΕΠΑνΕΚ http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ
www.espa.gr και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων www.mindev.gov.gr.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Μαρτίου 2021
Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 1218/29.03.2021

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.
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