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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 7651/ΕΞ 
2021/22.3.2021 απόφασης των Υπουργών Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας «Αντικα-
τάσταση της υπ’ αρ. 149/31.7.2020 κοινής απόφα-
σης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
και Επικρατείας “Προκήρυξη καθεστώτος για την 
ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έρ-
γων στην Ελλάδα, σύμφωνα με το κεφάλαιο Δ’ του 
ν. 4487/2017 (Α’ 116) και εξειδίκευση ειδικότερων 
θεμάτων του νόμου αυτού” (Β’ 3272)» (Β’ 1086)».

2 Διάθεση δύο (2) διαδικτυακών υπηρεσιών από 
την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσοδών στην 
Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε., μέσω του Κέ-
ντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμμα-
τείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας 
Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.46362 ΕΞ 2022 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 7651/ΕΞ 

2021/22.3.2021 απόφασης των Υπουργών Ανά-

πτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας «Αντι-

κατάσταση της υπ’  αρ. 149/31.7.2020 κοινής 

απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επεν-

δύσεων και Επικρατείας “Προκήρυξη καθεστώ-

τος για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοα-

κουστικών έργων στην Ελλάδα, σύμφωνα με το 

κεφάλαιο Δ’ του ν. 4487/2017 (Α’ 116) και εξειδί-

κευση ειδικότερων θεμάτων του νόμου αυτού” 

(Β’ 3272)» (Β’ 1086)».   

  OΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 651/2014 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την κήρυξη ορισμένων 
κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική 

αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συν-
θήκης (ΕΕ L 187 της 26.06.2014, σ. 1-178) και ιδίως τις δι-
ατάξεις των Κεφαλαίων Ι και ΙΙ καθώς και του άρθρου 54.

2. Του ν. 4487/2017 «Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης 
τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου, τροποποίηση του 
ν. 3548/2007, σύσταση Μητρώου περιφερειακού και το-
πικού Τύπου, ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα στις 
έντυπες εκδόσεις, δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την 
ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην 
Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 116), και ιδίως της παρ. 12 
του άρθρου 30 και του άρθρου 38.

3. Του άρθρου 103 του ν. 4915/2022 «Εθνικό Στρατη-
γικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις 
για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Το-
πικής 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 Ομογε-
νών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 63), με το οποίο 
αντικαταστάθηκε το άρθρο 30 του ν. 4487/2017 (Α’ 116).

4. Του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσω-
τερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συ-
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» 
(Α’ 134), και ιδίως του άρθρου 57.

5. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’ 126 διορθώσεις σφαλμάτων).

6. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

7. Του π.δ. 147/2017 (Α’ 192) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Οικονομίας και Ανάπτυξης) (Α’ 192).

8. Του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α’ 133).

Β. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας» (Β’ 2902).

Γ. Την υπ’ αρ. 149/31.7.2020 κοινή απόφαση Υπουρ-
γών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας με τίτλο 
«Προκήρυξη καθεστώτος για την ενίσχυση της παραγω-
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γής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα, σύμφωνα με 
το κεφάλαιο Δ’ του ν. 4487/2017 (Α’ 116) και εξειδίκευση 
ειδικότερων θεμάτων του νόμου αυτού» (Β’ 3272).

Δ. Την υπ’ αρ. 1609/18.12.2017 απόφαση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την 
οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο ΠΔΕ 2017, στη ΣΑΕ 263, η 
επιχορήγηση για την παροχή επενδυτικού κινήτρου για 
την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων 
στην Ελλάδα.

Ε. Το από 09.05.2022 ηλεκτρονικό μήνυμα της Κεντρι-
κής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου 
Οικονομικών (ΓΝ 073/2022), σε συνδυασμό με την από 
16.02.2021 ηλεκτρονική αλληλογραφία (ΓΝ 017/2021).

ΣΤ. Την υπό στοιχεία 7651/ΕΞ 2021/22.03.2021 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 
Επικρατείας «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 149/31.7.2020 
κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων και Επικρατείας ’’Προκήρυξη καθεστώτος για την 
ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην 
Ελλάδα, σύμφωνα με το κεφάλαιο Δ’ του ν. 4487/2017 
(Α’ 116) και εξειδίκευση ειδικότερων θεμάτων του νόμου 
αυτού’’ (Β’ 3272)» (Β’ 1086).

Ζ. Την υπό στοιχεία 19292/ΕΞ 2022/19.05.2022 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
και Επικρατείας Τροποποίηση της υπό στοιχεία 7651/ΕΞ 
2021/22.3.2021 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 7651/
ΕΞ 2021/22.03.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας ’’Προκήρυξη 
καθεστώτος για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοα-
κουστικών έργων στην Ελλάδα, σύμφωνα με το κεφά-
λαιο Δ’ του ν. 4487/2017 (Α’ 116) και εξειδίκευση ειδικό-
τερων θεμάτων του νόμου αυτού’’ (Β’ 3272)» (Β’ 1086).

Η. Την από 7-4-2022 εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Κ.ΟΜ.Ε.
Θ. Την υπό στοιχεία 15807/ΕΞ/2022/27.4.2022 εισήγη-

ση δημοσιονομικών επιπτώσεων της ΓΔΟΔΥ του Υπουρ-
γείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία 
δεν προκύπτει επιπρόσθετη δημοσιονομική επιβάρυν-
ση στον κρατικό προϋπολογισμό (τακτικό και Π.Δ.Ε.), το 
Μ.Π.Δ.Σ. και στον προϋπολογισμό του ΕΚΟΜΕ, σε σχέση 
με την επιβάρυνση που έχει προσδιορισθεί με την υπό 
στοιχεία 15161ΕΞ2020 όμοια εισήγηση που συνόδευσε 
το σχέδιο του ν. 4704/2020, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία 7651/ΕΞ 2021/ 
22.03.2021 απόφασης περί προκήρυξης καθεστώτος 
για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έρ-
γων στην Ελλάδα, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπό 
στοιχεία 19292/ΕΞ 2022/ 24.05.2022 απόφαση (Β’ 2538)» 
και αντικαθιστούμε το άρθρο 1 ως εξής:

«Άρθρο 1
Σκοπός - Πλαίσιο και περίοδος ισχύος του 
καθεστώτος ενίσχυσης

1. Σκοπός της παρούσας είναι η προκήρυξη του κα-
θεστώτος ενίσχυσης της παραγωγής οπτικοακουστι-
κών έργων στην Ελλάδα, σύμφωνα με το κεφ. Δ’ του 
ν. 4487/2017 και η εξειδίκευση ειδικότερων θεμάτων 
αυτού, σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη του άρ-
θρου 38 του ν. 4487/2017 (Α’ 116).

2. Το καθεστώς ενίσχυσης που προκηρύσσεσαι με την 
παρούσα, ρυθμίζει την ενίσχυση παραγωγής οπτικοα-
κουστικών έργων που εμπίπτει στις κατηγορίες κωδικού 
αριθμού δραστηριότητας 59.11, 59.12 και 62.01.21, κατά 
την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 20 και σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4487/2017. 
Ειδικότερα, ως προς την κατηγορία κωδικού αριθμού 
δραστηριότητας 62.01.21, τα ανωτέρω ισχύουν υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν αντίκεινται σε αντίστοιχες διατάξεις 
του Κανονισμού 651/201 4(στο εξής: ΓΑΚ) της Επιτροπής 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 187/1 26.6.2014).

3. Για τους σκοπούς της παρούσας, πέραν των ορισμών 
που περιλαμβάνονται σε αυτήν, ισχύουν οι ορισμοί του 
άρθρου 20 και οι γενικές προϋποθέσεις υπαγωγής του 
άρθρου 23 του ν. 4487/2017, καθώς και οι ορισμοί του 
άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014 της Επιτροπής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για θέματα τα οποία δεν ρυθμί-
ζονται από τις διατάξεις του ν. 4487/2017 ή και της πα-
ρούσας, ισχύουν οι διατάξεις του Κανονισμού 651/2014 
της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 187/1 
26.6.2014).

4. Ως ημερομηνία έναρξης του κύκλου υποβολής αι-
τήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν κα-
θεστώς ορίζεται η 24η Μαρτίου 2022 και ως ημερομηνία 
λήξης του κύκλου ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2025».

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Ανάπτυξης και Επενδύσεων Επικρατείας 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

  Ι 

 Αριθμ. 46723 ΕΞ 2022  (2)
  Διάθεση δύο (2) διαδικτυακών υπηρεσιών από 

την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσοδών στην 

Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε., μέσω του 

Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμ-

ματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσι-

ας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυ-

βέρνησης .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Των παρ. 2, 3 και 5 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 

«Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για 
την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις 
και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134).

2. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρο-
νικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο 
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της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184), 
ιδίως το άρθρο 84.

3. Το άρθρο 17 του ν. 4174/2013 «Κώδικας Φορολογι-
κής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 170).

4. Του άρθρου 37 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατά-
ξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 
διατάξεις» (Α’94).

5. Της παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 1882/1990 «Μέτρα 
για την περιστολή της φοροδιαφυγής, διαρρυθμίσεις 
στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις 
(Α’ 43).

6. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

7. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δε-
δομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην 
εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137).

8. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

9. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

10. 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).

11. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών (Α’ 121).

12. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
116 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

Β. Της υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας» (Β’ 2902).

Γ. Της υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019/23.10.2019 από-
φασης του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου 
Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφο-
ριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργεί-
ου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

Δ. Της υπ’ αρ. 3345/02.06.2022 κοινής απόφασης του 
Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας «Όροι και ρυθ-
μίσεις σχετικά με τη Δράση “Ψηφιακός Μετασχηματι-
σμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων”» (Β’ 279) και ιδίως 
του Μέρους Α’, όπου περιλαμβάνονται οι διατάξεις για 
το Πρόγραμμα I: «Ψηφιακά Εργαλεία MME».

Ε. Της υπό στοιχεία 38427 ΕΞ 2021/29.10.2021 από-
φασης του Υπουργού Επικρατείας «Τροποποίηση του 
καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας “Κοινωνία της 
Πληροφορίας Μ.Α.Ε.” και κωδικοποίηση αυτού» (Β’ 511).

ΣΤ. Των υπ’ αρ. 13333/20.05.2022 και 14829/09.09.2022 
αιτημάτων διαλειτουργικότητας της Κοινωνίας της Πλη-
ροφορίας Μ.Α.Ε. για τις διαδικτυακές υπηρεσίες «Πληρο-
φορίες Φορολογικού Μητρώου της ΑΑΔΕ» και «Στοιχεία 
Επιχειρήσεων από Ε3 για Ψηφιακό Μ.Μ.Ε.» στην Εφαρ-
μογή Διαχείρισης Αιτημάτων (ΕΔΑ) Διαλειτουργικότητας 
του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ).

Ζ. Των υπ’ αρ. 10527/15-06-2022 και 19204/31-10-2022 
έγγραφων της Κοινωνίας της Πληροφορίας Μ.Α.Ε. προς 
το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα αντι-
στοίχως την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία της δι-
αδικτυακής υπηρεσίας «Πληροφορίες Φορολογικού 
Μητρώου ΑΑΔΕ» και «Στοιχεία Επιχειρήσεων από Ε3 
για Ψηφιακό Μ.Μ.Ε.».

Η. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

1. Διατίθενται οι διαδικτυακές υπηρεσίες «Πληροφο-
ρίες Φορολογικού Μητρώου της ΑΑΔΕ» και «Στοιχεία 
Επιχειρήσεων από Ε3 για Ψηφιακό Μ.Μ.Ε.» στο πληρο-
φοριακό σύστημα «Ψηφιακά Εργαλεία MME» του φο-
ρέα Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε. (ΚτΠΜΑΕ), με 
σκοπό την άντληση στοιχείων των επιχειρήσεων κατά 
την υποβολή αίτησης για το Πρόγραμμα "Ψηφιακά 
Εργαλεία ΜΜΕ", όπως αυτό εξειδικεύεται στην υπ’ αρ. 
3345/02.06.2022 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2798) και 
ιδίως στο Μέρος Α’, όπου περιλαμβάνονται οι διατάξεις 
για το Πρόγραμμα I: «Ψηφιακά Εργαλεία MME».

Η αναζήτηση των στοιχείων των επιχειρήσεων που 
υποβάλουν αίτηση μέσω των προαναφερόμενων υπη-
ρεσιών πραγματοποιείται με βάση τον ΑΦΜ και το φο-
ρολογικό έτος.

2. Ο φορέας της παρ. 1 έχει την υποχρέωση λήψης και 
διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνι-
κών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανο-
μένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή 
και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση 
ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων 
δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκό-
πιμη ή τυχαία απειλή. Ο φορέας, και ειδικότερα οι χρή-
στες του ανωτέρω πληροφοριακού συστήματος, έχει την 
υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών 
αποκλειστικά και μόνον για το σκοπό που περιγράφεται 
στην παρούσα.

3. Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών διενεργεί-
ται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της 
Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας Πληρο-
φοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Πολιτική Ορθής Χρήσης 
των διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και τις διατάξεις για 
την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

4. Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η  απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2022

Ο Υπουργός 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   
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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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