
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Μετατροπή της άδειας του Κέντρου Δια Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Ένα του φυσικού προσώπου 
με την επωνυμία «ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» σε Κέ-
ντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του ν.  4763/ 
2020 (Α’ 254).

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/87027/ 
2890/30.08.2022 κοινής απόφασης των Υπουρ-
γών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας «Έκτακτη εισφορά στους παραγωγούς ηλε-
κτρικής ενέργειας του άρθρου  37 του ν.  4936/ 
2022 (Α’ 105)» (Β’ 4658).

3 Τροποποίηση της υπ’  αρ. 28528/04.05.2022 από-
φασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών 
«Επιχορήγηση Δήμων και Περιφερειών για την εξό-
φληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και 
τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις» (Β’ 2267).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 129515/Κ6 (1)
   Μετατροπή της άδειας του Κέντρου Δια Βίου 

Μάθησης Επιπέδου Ένα του φυσικού προσώ-

που με την επωνυμία «ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 

σε Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του 

ν. 4763/2020 (Α’ 254).

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 53 και της περ. α) της παρ. 17 του άρ-

θρου 169 του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελ-
ματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, 

ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο 
αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής 
κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση 
της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό 
Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 254),

β) του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαι-
σίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επεί-
γοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Με-
σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2013-2016» και ειδικότερα της υπόπαρ. Θ3 της παρ. Θ. 
του άρθρου πρώτου (Α’ 222),

γ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση λει-
τουργίας και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133),

δ) των άρθρων 75 έως 83 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή 
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθε-
σία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

ε) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),

στ) της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019, «Σύστα-
ση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργεί-
ων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφο-
ρά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» 
(Α’ 119),

ζ) της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 84/2019, «Σύσταση 
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμμα-
τειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

2. Την υπό στοιχεία 141267/Κ6/05.11.2021 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, 
Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, «Καθορισμός όρων, 
προϋποθέσεων και διαδικασίας για τη χορήγηση, την 
τροποποίηση, τη μεταβίβαση και την ανανέωση άδειας 
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Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) σε φυσικά, νομικά 
πρόσωπα και ενώσεις προσώπων» (Β’ 5159).

3. Την υπό στοιχεία 16388/Κ6/14.02.2022 κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «Καθορισμός ποσού παραβόλων και 
χρηματικών ποσών για ιδιωτικά Κέντρα Διά Βίου Μά-
θησης (Κ.Δ.Β.Μ.), κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου 
του ν. 4093/2012» (Β’ 686).

4. Την υπό στοιχεία 122600/Γ1/30.7.2019 κοινή από-
φαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου 
Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμά-
των» (Υ.Ο.Δ.Δ. 513) σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του 
ν. 4763/2020 (Α’ 254).

5. Την άδεια Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα 
με τον διακριτικό τίτλο «ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-La chef 
Λεβή Κ.Δ.Β.Μ.1» και κωδικό 2101698, η οποία εκδόθηκε 
με την απόφαση της 308ης/17.04.2018 συνεδρίασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και χορηγήθη-
κε στο φυσικό πρόσωπο με την επωνυμία «ΠΑΓΚΑΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ».

6. Την υπό στοιχεία 36061/K6/30.03.2022 αίτη-
ση τροποποίησης της άδειας του Κέντρου Διά Βίου 
Μάθησης του φυσικού προσώπου με την επωνυμία 
«ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», με τα συνημμένα σε αυτή 
δικαιολογητικά.

7. Τη διατύπωση θετικής γνώμης του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης 
Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών 
προϋποθέσεων του ν. 4093/2012, όπως διατυπώθηκε 
στην υπό στοιχεία ΔA/12459/06.09.2022 απόφασή του, 
της υπ’ αρ. 492ης/06.09.2022 συνεδρίασης.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Την μετατροπή της άδειας του Κέντρου Διά Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Ένα του φυσικού προσώπου με 
την επωνυμία «ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» και κωδικό 
2101698, με τροποποίηση της άδειάς του σε Κέντρο 
Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), με διακριτικό τίτλο 
«Κέντρο Δια Βίου Μάθησης-La Chef Levi-Πάγκαλος 
Γεώργιος» και με δομή στη διεύθυνση ΤΣΙΜΙΣΚΗ 31, 
Τ.Κ. 54624, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, με δυναμικότητα 48 άτομα 
και με πρόσβαση ΑμεΑ.

Στην παρούσα προσαρτάται η υπό στοιχεία ΔA/12459/ 
06.09.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. περί διατύπωσης θετικής γνώμης ως προς 
τη συνδρομή των κτιριολογικών προϋποθέσεων του 
Κέντρου Διά Βίου Μάθησης σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 20 Οκτωβρίου 2022

Ο Γενικός Γραμματέας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ

    Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/111281/4111 (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/

ΔΗΕ/87027/ 2890/30.08.2022 κοινής απόφασης 

των Υπουργων Οικονομικών και Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας «Έκτακτη εισφορά στους παραγω-

γούς ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 37 του 

ν. 4936/2022 (Α’ 105)» (Β’ 4658).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -  

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

3. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών» (Β’ 2901).

4. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

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

6. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανα-
σύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και 
μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πο-
λιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού» (Α’ 114).

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

8. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181).

9. Τον ν. 4978/2022, με του οποίου το άρθρο πρώτο 
κυρώθηκε ο «Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων - 
Κ.Ε.Δ.Ε.» (Α’ 190), ιδίως το άρθρο 2 αυτού.

10. Το π.δ. 16/1989 «Κανονισμός Λειτουργίας των 
Δ.Ο.Υ.» (Α’ 6), ιδίως το άρθρο 55 αυτού.

11. Τον ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών 
Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, 
Παραγωγή και Δίκτυα Μεταφοράς Υδρογονανθράκων 
και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 179).

12. Τον ν.  4425/2016 «Επείγουσες ρυθμίσεις των 
Υπουργείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για 
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την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων 
και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 185).

13. Τον ν. 4839/2021 «Κύρωση της από 26.07.2021 
τροποποίησης και αντικατάστασης της από 03.06.2019 
επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VI της από 
06.09.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος 
«Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του 
Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθ-
μιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των 
Παραρτημάτων της και άλλες επείγουσες διατάξεις 
για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊ-
ού COVID-19» (Α’ 181) και ιδίως το άρθρο εξηκοστό 
πρώτο.

14. Τον ν. 4936/2022 «Εθνικός Κλιματικός Νόμος - Με-
τάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή, επείγουσες διατάξεις για την 
αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την προστα-
σία του περιβάλλοντος» (Α’ 105) και ιδίως το άρθρο 37.

15. Τον Κανονισμό λειτουργίας της Αγοράς Επόμε-
νης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς, σύμφω-
να με τα άρθρα 9, 10 και 18 του ν. 4425/2016 (Α’ 185), 
(υπ’ αρ. 1116/2018, Β’ 5914 απόφαση ΡΑΕ).

16. Τον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης, σύμφω-
να με τα άρθρα 17 και 18 του ν. 4425/2016 (Α’ 185), 
(υπ’ αρ. 1090/2018, Β’ 5910 απόφαση ΡΑΕ).

17. Την πρόταση της ΡΑΕ «Πρόταση επί της εφαρμο-
γής της μεθοδολογίας του άρθρου 37 του ν. 4936/2022 
(Α’ 105)», η οποία μας διαβιβάστηκε με το υπό στοιχεία  
Ο-97482/07.10.2022 έγγραφο της Αρχής (υπό στοιχεία  
ΑΠ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/103576/9781/10.10.2022).

18. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/87027/2890/ 30.08.2022 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας «Έκτακτη εισφορά στους παραγω-
γούς ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 37 του ν. 4936/2022 
(Α’ 105)» (Β’ 4658).

19. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/109119/2421/ 
21.10.2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονο-
μικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας.

20. Το γεγονός ότι, σύμφωνα και με την υπό σημείο 19 
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν 
προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/87027/ 

2890/30.08.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο-
μικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έκτακτη εισφορά 
στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 37 
του ν. 4936/2022 (Α’ 105)» ως ακολούθως:

(α) Η παρ. 7 στο άρθρο 2 αντικαθίσταται, ως εξής:
«7. Σύμφωνα με την παρ.  2 του άρθρου  37 του 

ν.  4936/2022, το ποσό της Έκτακτης Εισφοράς του 
παραγωγού p για τον μήνα m του έτους y, Έκτακτη 
Εισφορά (ΕΕ)m(y)

p διαμορφώνεται ως εξής:
Έκτακτη Εισφορά (ΕΕ)m(y)

p = 90%
*[ΔΜΠΚm(y)

p * (1-ΠΣΠσΤm(y)
p ) - Εκπτώσειςm(y)

p - εΔΣΑΗΕm(y)
p ]

Σε περίπτωση που το ποσό της Έκτακτης Εισφοράς του 
παραγωγού p για τον μήνα m του έτους y είναι αρνητικό 
τότε αυτό θεωρείται ίσο με το μηδέν.

Τα ποσά ΠΣΠσΤm(y)
p  και Εκπτώσειςm(y)

p  σχετίζονται 
αμιγώς με την δραστηριότητα της αγοράς προμήθειας, 
όπως εξασκείται είτε από τον ίδιο τον παραγωγό είτε από 
συνδεόμενη με αυτόν εταιρεία.

- Ως ΠΣΠσΤm(y)
p   ορίζεται το Ποσοστό Συμβάσεων Προ-

μήθειας Σταθερής Τιμής που αντιστοιχεί στον υπόχρεο 
παραγωγό p και αφορά τον μήνα m του έτους y. Για 
τον υπολογισμό του εν λόγω ποσοστού λαμβάνονται, 
εφόσον πιστοποιηθούν από ορκωτό λογιστή, οι ποσό-
τητες που διατέθηκαν ανά μήνα εξέτασης από προμη-
θευτή, ο οποίος είναι το ίδιο πρόσωπο με τον υπόχρεο 
ή συνδεδεμένο με αυτόν πρόσωπο, σύμφωνα με το 
άρθρο 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε., 
ν. 4172/2013, Α’ 167), σε τελικούς καταναλωτές δυνάμει 
συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που δεν 
αναπροσαρμόζονται με βάση τη διακύμανση των τιμών 
στις ως άνω αγορές και που έχουν συναφθεί πριν την 
1η Οκτωβρίου 2021, χωρίς μεταγενέστερη μεταβολή 
στους όρους αυτών, προς το σύνολο των ποσοτήτων 
που διατέθηκαν στους τελικούς καταναλωτές, εντός του 
ίδιου μήνα από τον ως άνω προμηθευτή.

- Ως Εκπτώσειςm(y)
p  νοούνται οι εκπτώσεις που αντι-

στοιχούν στον υπόχρεο παραγωγό p και δηλώνονται 
από τους συνδεδεμένους με αυτόν προμηθευτές, και 
αποδίδονται τον μήνα m του έτους y.

Το ποσό επί του οποίου θα υπολογιστεί η Έκτακτη Ει-
σφορά πρέπει να απομειωθεί:

i. Με τα ποσά επί των εκπτώσεων συνέπειας, εφόσον 
έχουν χορηγηθεί επί κυμαινόμενων τιμολογίων και έχουν 
χορηγηθεί επί της πραγματικής κατανάλωσης»,

ii. με τα ποσά των λοιπών εκπτώσεων που έχουν πα-
ρασχεθεί υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις, σωρευτικά 
συντρέχουσες:

α) Οι εκπτώσεις να έχουν παρασχεθεί σε πελάτες που 
έχουν συνάψει συμβάσεις προμήθειας με κυμαινόμενα 
τιμολόγια,

β) οι εκπτώσεις να έχουν χορηγηθεί επί της πραγμα-
τικής -ήτοι εκκαθαρισμένης- κατανάλωσης ενέργειας 
(δηλαδή έκπτωση σε ευρώ ανά kWh εκκαθαρισμένης 
κατανάλωσης), καθώς τυχόν εκπτώσεις που έχουν χορη-
γηθεί σε «έναντι» λογαριασμούς επανυπολογίζονται από 
τον Προμηθευτή κατά την έκδοση του «εκκαθαριστικού» 
λογαριασμού.

Για τις ανάγκες εφαρμογής της παρούσας διάταξης, 
διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που υφίστανται πε-
ρισσότεροι του ενός παραγωγοί οι οποίοι «συνδέονται» 
με έναν προμηθευτή κατά την έννοια του άρθρου 2 του 
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε., ν. 4172/2013, 
Α’ 167), τότε ως ποσό έκπτωσης για κάθε παραγωγό p 
λαμβάνεται το δηλωμένο ποσό έκπτωσης από τον προ-
μηθευτή κατά την αναλογία της εγκατεστημένης ισχύος 
των επιμέρους παραγωγών.

- Το ποσό εΔΣΑΗΕm(y)
p σχετίζεται αμιγώς με την δρα-

στηριότητα της χονδρεμπορικής αγοράς και αφορά στις 
εκροές που προκύπτουν από διμερή συμβόλαια που 
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έχουν δηλωθεί από τους παραγωγούς σύμφωνα με την 
παρ. 2(δ) του άρθρου 37 του νόμου και αφορούν στον 
μήνα m του έτους y.

Διευκρινίζεται ότι για τον υπολογισμό των ανωτέρω 
ποσών η έννοια του «μήνα αναφοράς» ερμηνεύεται ως 
αφορώσα στην κατανάλωση του εκάστοτε μήνα, βάσει 
της τελικής εκκαθάρισης, ανεξαρτήτως του μήνα που εν 
τέλει αυτή η κατανάλωση εκκαθαρίστηκε. Ως εκ τούτου, 
δεν πρέπει να συγχέεται με τον χρόνο που η κατανάλωση 
αυτή τιμολογήθηκε, είτε με έναντι είτε με εκκαθαριστικό 
λογαριασμό».

(β) Στην παρ. 8 του άρθρου 2 η φράση «της παρ. 8» 
αντικαθίσταται από τη φράση «της παρ. 7» και η παρ. 8 
του άρθρου 2 διαμορφώνεται, ως εξής:

«8. Τα μεγέθη της παρ. 7 υπολογίζονται βάσει, α) των 
επισήμων στοιχείων που παρέχονται από τους λειτουρ-
γούς των χονδρεμπορικών αγορών ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, ΑΔΜΗΕ και ΕΧΕ, για τον υπολογισμό του ποσού 
βάσης, και β) των πιστοποιημένων από ορκωτό λογιστή 
στοιχείων των ΠΣΠσΤm(y)

p , Εκπτώσειςm(y)
p , εΔΣΑΗΕm(y)

p ανά 
παραγωγό και συνδεόμενο προμηθευτή».

(γ) Στο άρθρο 3 η παρ. 1 αντικαθίσταται, ως εξής:
«1. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) προσδιορίζει 

το ποσό της έκτακτης εισφοράς για κάθε υπόχρεο πα-
ραγωγό σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο άρθρο 2 
της παρούσας μεθοδολογία. Για το σκοπό αυτό, έως την 
ολοκλήρωση της προβλεπόμενης τελικής εκκαθάρισης 
της κατανάλωσης του κάθε μήνα εξέτασης σύμφωνα με 
τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 2 της παρούσας, ο προσδι-
ορισμός του ποσού της εισφοράς, εφεξής προσωρινό 
ποσό έκτακτης εισφοράς, λαμβάνει χώρα βάσει των πλέ-
ον πρόσφατων διαθέσιμων στοιχείων που υπολογίζουν 
και αποστέλλουν αμελλητί στη ΡΑΕ οι υπόχρεοι παρα-
γωγοί ή οι συνδεόμενοι προμηθευτές. Η υποβολή των 
πλέον πρόσφατων διαθέσιμων στοιχείων για τον προσ-
διορισμό του προσωρινού ποσού έκτακτης εισφοράς 
γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του Παραρτήματος ΙΙ 
της παρούσας, χωρίς όμως, να απαιτείται σχετική πιστο-
ποίηση από ορκωτό λογιστή. Με την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας τελικής εκκαθάρισης, το ποσό της έκτακτης 
εισφοράς, εφεξής οριστικό ποσό έκτακτης εισφοράς, 
προσδιορίζεται εκ νέου από τη ΡΑΕ βάσει των τελικών 
στοιχείων, όπως αυτά πιστοποιούνται από ορκωτό λο-
γιστή. Τα τελικά πιστοποιημένα στοιχεία υποβάλλονται 
στη ΡΑΕ σύμφωνα με τις προβλέψεις του Παραρτή-
ματος ΙΙ, το αργότερο έως την 1η Φεβρουαρίου 2023, 
ακόμα και αν η διαδικασία τελικής εκκαθάρισης δεν έχει 
ολοκληρωθεί, στην οποία περίπτωση τα δηλωθέντα 
στοιχεία αφορούν αποκλειστικά στις εκκαθαρισμένες 
καταναλώσεις. Τα ποσά της εισφοράς, προσωρινό και 
οριστικό, που προσδιορίζονται από τη ΡΑΕ κοινοποιού-
νται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς 
και στους υπόχρεους».

(δ) Στο άρθρο 3 προστίθεται παρ. 5, ως εξής:
«5. Η διαδικασία των παρ. 2 έως και 4 εφαρμόζεται για 

την κοινοποίηση, επιβολή, βεβαίωση, είσπραξη, κατα-
βολή και απόδοση του προσωρινού και του οριστικού 
ποσού έκτακτης εισφοράς, όπως αυτά προσδιορίζονται 
από τη ΡΑΕ σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος.

(α) Στην περίπτωση που το οριστικό ποσό της έκτα-
κτης εισφοράς υπερβαίνει το προσωρινό ποσό έκτακτης 
εισφοράς επιβάλλεται και βεβαιώνεται η διαφορά μετα-
ξύ του προσωρινού και του οριστικού ποσού έκτακτης 
εισφοράς.

(β) Στην περίπτωση που το οριστικό ποσό έκτακτης ει-
σφοράς υπολείπεται του προσωρινού ποσού, η απόφαση 
επιβολής της έκτακτης εισφοράς της παρ. 2 του παρόντος 
άρθρου τροποποιείται από την εκδούσα υπηρεσία του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αποστέλλο-
νται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ακριβές 
αντίγραφο της τροποποιημένης απόφασης και ατομικό 
φύλλο έκπτωσης (ΑΦΕΚ). Εφόσον ο υπόχρεος παραγωγός 
έχει ήδη καταβάλει το προσωρινό ποσό έκτακτης εισφο-
ράς στην κατά περίπτωση αρμόδια Δ.Ο.Υ. της ΑΑΔΕ, το 
αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό της έκτακτης εισφοράς 
πιστώνεται σε λογαριασμό του υπόχρεου παραγωγού από:

βα) Τον Διαχειριστή του ειδικού λογαριασμού «Ταμείο 
Ενεργειακής Μετάβασης», «ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.», εάν η κατά 
περίπτωση αρμόδια Δ.Ο.Υ. της ΑΑΔΕ έχει αποδώσει το 
αχρεωστήτως καταβληθέν προσωρινό ποσό έκτακτης 
εισφοράς στον εν λόγω ειδικό λογαριασμό. Για την επι-
στροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ο υπόχρε-
ος προσκομίζει βεβαίωση καταβολής από την αρμόδια 
Δ.Ο.Υ. της ΑΑΔΕ,

ββ) την κατά περίπτωση αρμόδια Δ.Ο.Υ. της ΑΑΔΕ, εάν 
αυτή δεν έχει αποδώσει το αχρεωστήτως καταβληθέν 
προσωρινό ποσό έκτακτης εισφοράς στον ειδικό λογα-
ριασμό «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης».

(ε) Μετά το Παράρτημα Ι προστίθεται Παράρτημα ΙΙ, 
ως εξής:

«Παράρτημα ΙΙ - Υποβολή τυποποιημένων στοιχείων
Προκειμένου η Αρχή να προσδιορίσει το ποσό της 

έκτακτης εισφοράς, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του 
άρθρου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης, η υποβολή 
των στοιχείων περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:

1. Επιστολή/βεβαίωση ορκωτού λογιστή, στην οποία 
θα πιστοποιούνται: 

α) Η διαδικασία ελέγχου.
β) Τα αριθμητικά αποτελέσματα του ελέγχου, ήτοι:
i. Τα ποσά επιστροφής (σε ευρώ) δυνάμει Διμερών 

Συμβάσεων Αγοροπωλησίας Ηλεκτρικής Ενέργειας 
που εμπίπτουν στην παρ. 7 του άρθρου 2 της κοινής 
υπουργικής απόφασης. Τα εν λόγω στοιχεία -όπου αυτά 
υπάρχουν- πρέπει να δηλωθούν από τους υπόχρεους 
παραγωγούς σύμφωνα τον Πίνακα Α.

ii. Τις ποσότητες (σε MWh) που διατέθηκαν από την 
εταιρεία κατά τη δραστηριοποίησή της ως εκπρόσω-
πος φορτίου σε τελικούς καταναλωτές δυνάμει συμβά-
σεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που δεν ανα-
προσαρμόζονται με βάση τη διακύμανση των τιμών 
στις ως άνω αγορές και που έχουν συναφθεί πριν την 
1η Οκτωβρίου 2021, χωρίς μεταγενέστερη μεταβολή 
στους όρους αυτών, καθώς και τις συνολικές ποσότητες 
(σε MWh) οι οποίες διατέθηκαν από την εταιρεία στους τε-
λικούς καταναλωτές εντός του ίδιου μήνα κατανάλωσης,
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iii. τα ποσά (σε ευρώ) των εκπτώσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 7 του άρθρου 2 της κοινής 
υπουργικής απόφασης και αποδόθηκαν από την εταιρεία προς τους τελικούς καταναλωτές μέσω των λογαριασμών 
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας βάσει της εκκαθαρισμένης κατανάλωσής τους, με διακριτή αναγραφή των 
εκπτώσεων συνέπειας.

Πίνακας Α

Μήνας
Αναφοράς Συμβόλαιο

Αντισυμβαλ-
λόμενος 

Προμηθευτής

Ημερομηνία 
Σύναψης

Ημ/νία 
Έναρξης 
Ισχύος

Ημ/νία 
Λήξης 
Ισχύος

Ποσότητα 
Ενέργειας 

[MWh]

Τιμή
Συμβολαίου 

[€/MWh]

Επιστραφέν 
Ποσό [€]

Οκτ-2021

…

Ιουν-

2022

Η αποστολή των ανωτέρω σημείων (ii), (iii) πρέπει να γίνει σύμφωνα με τη μορφή του πίνακα Β όπως παρακάτω:
Πίνακας Β

Μήνας 
Αναφοράς

Κατανάλωση 
Σταθερών 

Τιμολογίων 
[MWh]

Συνολική 
Κατανάλωση 

[MWh]

Ποσοστό 
Σταθερών 

Τιμολογίων [%]

Εκπτώσεις 
Συνέπειας επί 
κυμαινόμενων 
τιμολογίων [€]

Λοιπές Εκπτώσεις 
που δόθηκαν 
σε €/kWh επί 

κυμαινόμενων 
τιμολογίων [€]

Οκτ-2021

…

Ιουν-2022

γ) Τις εμπορικές ονομασίες των τιμολογίων τα οποία συγκροτούν ανά μήνα την επίπτωση για κάθε μια από της ανω-
τέρω κατηγορίες, ήτοι Ποσοστό Σταθερών, Εκπτώσεις Συνέπειας και Λοιπές Εκπτώσεις, σύμφωνα με τους πίνακες Γ:

Πίνακας Γ.1

Ποσοστό Σταθερών Τιμολογίων (εμπορικές ονομασίες τιμολογίων)

Α/Α Οκτ-2021 … Ιουν-2022

Πίνακας Γ.2

Εκπτώσεις Συνέπειας επί κυμαινόμενων τιμολογίων (εμπορικές ονομασίες τιμολογίων)

Α/Α Οκτ-2021 … Ιουν-2022

Πίνακας Γ.3

Λοιπές Εκπτώσεις που δόθηκαν σε €/kWh επί κυμαινόμενων τιμολογίων (εμπορικές ονομασίες τιμολογίων)

Α/Α Οκτ-2021 … Ιουν-2022

2. Επιπλέον, αρχείο excel στο οποίο να αναλύεται το μέγεθος της επίπτωσης διακριτά ανά τιμολόγιο (πίνακες Δ). 
Η επίπτωση των σταθερών τιμολογίων να είναι εκφρασμένη σε ποσότητα ενέργειας (MWh) και η επίπτωση των 
εκπτώσεων να είναι εκφρασμένη σε ευρώ. Τα ως άνω στοιχεία πρέπει προφανώς να αθροίζουν στα στοιχεία του 
Πίνακα Β. Ο ορκωτός λογιστής επιβεβαιώνει ότι τα στοιχεία του excel έχουν εξαχθεί αυτούσια από το πληροφοριακό 
σύστημα τιμολογήσεων της Εταιρείας.

Πίνακας Δ.1

Κατανάλωση Πελατών με συμβάσεις σταθερής τιμής που συνάφθηκαν πριν την 1η.10.2021 (MWh)

Εμπορική Ονομασία 
Τιμολογίου Οκτ-2021 … Ιουν-2022

… … … …

Σύνολο
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Πίνακας Δ.2

Εκπτώσεις Συνέπειας επί κυμαινόμενων τιμολογίων (ευρώ)
Εμπορική Ονομασία 

Τιμολογίου Οκτ-2021 … Ιουν-2022

… … … …
Σύνολο

Πίνακας Δ.3

Λοιπές Εκπτώσεις που δόθηκαν σε €/kWh επί κυμαινόμενων τιμολογίων (ευρώ)

Εμπορική Ονομασία 
Τιμολογίου Οκτ-2021 … Ιουν-2022

… … … …

Σύνολο

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Aθήνα, 26 Οκτωβρίου 2022

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Οικονομικών Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Ι

    Αριθμ. 71131 (3)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 28528/04.05.2022 από-

φασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών 

«Επιχορήγηση Δήμων και Περιφερειών για την 

εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πλη-

ρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις» 

(Β’ 2267).

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Tου άρθρου 40 του ν. 4915/2022 «Εθνικό Στρατηγικό 

Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για 
θέματα ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης 
των σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής 
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη 
στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την 
ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών 
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις 
για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», Εθνική Σύνταξη Ομογενών 
και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 63),

β) του άρθρου 4Β του ν. 4111/2013 «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Έγκριση των Σχεδί-
ων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης 
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της 
Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρημα-
τοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της 

Ελλάδος (ΤτΕ), ''Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκό-
λυνσης'', της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης 
μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της 
ΤτΕ, με τίτλο ''Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υπο-
χρεώσεων ΣΙΤ'' και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευ-
κόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας 
και της ΤτΕ, με τίτλο ''Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων 
Ομολόγων'', παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή 
των Συμβάσεων” και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 18),

γ) των άρθρων 259 και 260 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρ-
χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87),

δ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (Α’ 180) σε συνδυασμό με το άρθρο 12 
του π.δ.  84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123) και το άρθρο 1 του 
π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 
μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύσταση 
και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 100),

ε) του 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),

στ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

2. Την υπό στοιχεία Υ22/17.06.2021 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στέλιο Πέτσα» (Β’ 2607), 
όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Υ9/12.05.2022 
(Β’ 2357) απόφαση του Πρωθυπουργού.

»
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3. Την υπ’ αρ. 28528/04.05.2022 απόφαση του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Εσωτερικών «Επιχορήγηση Δήμων και Πε-
ριφερειών για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές 
πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις» (Β’ 2267).

4. Το χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού του 
Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών 
και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι 
των Δήμων».

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την παρ. 1 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 
28528/4.05.2022 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού 
Εσωτερικών «Επιχορήγηση Δήμων και Περιφερειών για 
την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής 
και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις», η οποία αντικα-
θίσταται ως εξής:

«1. Το παρόν πρόγραμμα επιχορήγησης ολοκληρώ-
νεται την 30η Νοεμβρίου 2022. Τυχόν υπόλοιπο της 
επιχορήγησης που δεν χρησιμοποιείται μέχρι την ολο-
κλήρωση 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 άρ-
θρου 259 του ν. 3852/2010 (Α’ 87)».

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ’  αρ. 
28528/04.05.2022 (Β’ 2267) απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Εσωτερικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2022

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ     
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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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