
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Α 1134388 
ΕΞ 2020/19-11-2020 (Β΄5102) απόφασης του Διοι-
κητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
με θέμα «Καθορισμός του ωραρίου εργασίας, 
των βαρδιών και των ωρών εισόδου του κοινού 
σε Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για την αντιμετώπιση της ανά-
γκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού 
και λοιπών εξαιρετικών περιπτώσεων.

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 6985/ 85797/ 
1.6.2017 (Β΄2003) απόφασης παροχής εξουσιο-
δότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με 
εντολή Συντονιστή» του Συντονιστή Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας 
(Α.Δ.Θ.ΣΤ.Ε.) στον Προϊστάμενο ή στην Προϊστα-
μένη της Γενικής Διευθύνσεως Δασών και Αγροτι-
κών Υποθέσεων και στους Προϊσταμένους ή στις 
Προϊσταμένες Διευθύνσεων και Δασαρχείων της 
ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. ΔΔΑΔ Α 1136232 ΕΞ 2020/25.11.2020 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Α 1134388 

ΕΞ 2020/19-11-2020 (Β΄5102) απόφασης του Δι-

οικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-

δων με θέμα «Καθορισμός του ωραρίου εργα-

σίας, των βαρδιών και των ωρών εισόδου του 

κοινού σε Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-

μοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για την αντιμετώπιση 

της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κο-

ρωνοϊού και λοιπών εξαιρετικών περιπτώσεων.

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Κεφαλαίου Α΄«Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-

μοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 

(Α΄94) και ειδικότερα της περ. δδ΄ της υποπαρ. θ΄ της 
παρ. 4 του άρθρου 14, των άρθρων 2 και 7, καθώς και 
των παρ. 2 και 3 του άρθρου 41 αυτού.

β) Της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχο-
μένου (Α΄55) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής 
του» και ειδικότερα του άρθρου 5 αυτής, όπως κυρώ-
θηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76) Κύρωση: 
α) της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της 
διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄42), β) της από 11.3.2020 Πρά-
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 
του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Πρά-
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄64) και άλλες διατάξεις.

γ) Του άρθρου 41 «Ώρες εργασίας υπαλλήλων Δημοσί-
ου, Ο.Τ.Α. και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.» του ν. 3979/2011 «Για την 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α΄138).

δ) Της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4194/2013 «Κώδι-
κας Δικηγόρων» (Α΄208).

2. α) Την υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/27-6-2006 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη-
σης και Αποκέντρωσης «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης 
και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων Υπη-
ρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.» (Β΄769), όπως τροποποιήθηκε 
με την υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25-7-2011 από-
φαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Τροποποίηση της υπό 
στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/27-6-2006 (Β΄769) από-
φασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης “Καθιέρωση ωρών προσέ-
λευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων 
Υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.”» (Β΄769).

β) Το υπό στοιχεία Δ6Δ 1112352 ΕΞ 2011/8.8.2011 
έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Φορολογικών και Τε-
λωνειακών Θεμάτων του Υπουργείου Οικονομικών, με 
θέμα: «Κοινοποίηση απόφασης του Υπουργού Διοικητι-
κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
για καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των 
υπαλλήλων των δημοσίων Υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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(Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους)
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3. Την υπό στοιχεία 1078370/1894/0001Α/Φ.71/
14-9-2006 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οι-
κονομικών «Καθορισμός του ωραρίου εργασίας και των 
ωρών εισόδου του κοινού στην Κεντρική Υπηρεσία, στις 
Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες και στις Περιφερεια-
κές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονο-
μικών» (Β΄1439), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις 
υπό στοιχεία Δ6Δ 1169176 ΕΞ 2012/7-12-2012 (Β΄3381, 
ΑΔΑ: Β4ΜΛΗ-ΒΡΖ), Δ6Δ 1058692 ΕΞ 2013/5-3-2013 
(Β΄904 και Β΄1018, ΑΔΑ: ΒΕΑ8Η-ΙΔΘ) και Δ1Α 1192133 
ΕΞ 2013/12.12.2013 (Β΄3359, ΑΔΑ: ΒΙ6Α1-5Σ5) αποφάσεις 
του Υπουργού Οικονομικών.

4. Την υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Α 1037653 ΕΞ 2020/13.3.2020 
απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Μέτρα κατά της δια-
σποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους λειτουργίας 
των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.» (Β΄858), όπως τροποποιή-
θηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και τις επιμέρους εγκυ-
κλίους, που έχουν εκδοθεί για την ορθή εφαρμογή αυτής.

5. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/6.11.2020 κοι-
νή υπουργική απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας 
για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως 
και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» (Β΄4899).

6. Την υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ. 20764/ 
7.11.2020 «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανά-
γκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» (ΑΔΑ: 
Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

7. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020
«Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄4738) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), όπως τρο-
ποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1132331 ΕΞ 
2020/12-11-2020 απόφαση (Β΄5023) και ισχύει.

8. Την υπ΄ αρ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξης 
του υπουργικού συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός 
Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρ-
θρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ΄ αρ. 39/3/
30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης 
της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανα-
νέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων».

9. Την υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Α 1134388 ΕΞ 2020/19-11-2020
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων με θέμα «Καθορισμός του ωραρίου εργα-
σίας, των βαρδιών και των ωρών εισόδου του κοινού σε 
Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.), για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορι-
σμού της διασποράς του κορωνοϊού και λοιπών εξαιρε-
τικών περιπτώσεων» (Β΄5102, ΑΔΑ: 6ΖΜΚ46ΜΠ3Ζ-32Ζ).

10. Την αναγκαιότητα ανακαθορισμού του ωραρίου 
εργασίας, που αφορά στην προσέλευση και αποχώρηση 
υπαλλήλων Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), πέραν των υφισταμένων τριών 

ωραρίων λειτουργίας και την επιτακτική ανάγκη παροχής 
εργασίας σε βάρδιες, ανεξάρτητα από το πάγιο ωράριο 
λειτουργίας των συγκεκριμένων Υπηρεσιών, καθώς και 
την αναγκαιότητα ανακαθορισμού των ωρών εισόδου 
του κοινού σε Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., για την αντιμετώ-
πιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κο-
ρωνοϊού, καθώς και για λοιπές εξαιρετικές περιπτώσεις.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προ-
ϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Α 1134388 ΕΞ 
2020/19-11-2020 (Β΄5102) απόφαση του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων προσθέτοντας 
νέα περίπτωση ΙΙΙ στην παρ. 1 ως εξής:

«ΙΙΙ. Ειδικά, στις Δ.Ο.Υ. Α΄ - Β΄και Β΄τάξης, στις οποίες 
οι πραγματικά υπηρετούντες υπάλληλοι είναι έως και 
τριάντα (30), δύναται να εφαρμόζεται προαιρετικά η 
απογευματινή βάρδια. Σε περίπτωση μη εφαρμογής 
της απογευματινής βάρδιας, το 50% του συνόλου των 
υπαλλήλων που προσέρχεται παρέχει αυτοπρόσωπη ερ-
γασία και οι ώρες εισόδου του κοινού διαμορφώνονται 
από 08:00 έως 15:00».

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από της 
δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2020

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ι

    Αριθμ. 222799 (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 6985/ 

85797/1.6.2017 (Β΄2003) απόφασης παροχής 

εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγ-

γράφων «Με εντολή Συντονιστή» του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς 

Ελλάδας (Α.Δ.Θ.ΣΤ.Ε.) στον Προϊστάμενο ή στην 

Προϊσταμένη της Γενικής Διευθύνσεως Δασών 

και Αγροτικών Υποθέσεων και στους Προϊστα-

μένους ή στις Προϊσταμένες Διευθύνσεων και 

Δασαρχείων της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α΄87), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέ-
χωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική 
αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄107).
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β) Των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 «Εκδημο-
κρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατί-
ας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδι-
κιών και άλλες διατάξεις» (Α΄47), όπως συμπληρώθηκε 
με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 «Μέτρα 
για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες 
διατάξεις» (Α΄21).

γ) Του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς 
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄131), όπως 
ισχύει.

δ) Του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλ-
λήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄26), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

ε) Του π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας» (Α΄229), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Την υπ΄ αρ. 13917/15.5.2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών περί διορισμού Συντονιστή στην Απο-
κεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 250).

3. Την υπό στοιχεία οικ. 6985/85797/1.6.2017 (Β΄2003, 
ΑΔΑ: 625ΙΟΡ10-ΟΣΩ) απόφαση με θέμα «Μεταβίβαση 
δικαιώματος υπογραφής του Συντονιστή Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Σ.Ε.) 
στον Προϊστάμενο ή στην Προϊσταμένη της Γενικής 
Διευθύνσεως Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και 
στους Προϊσταμένους ή στις Προϊσταμένες Διευθύνσε-
ων και Δασαρχείων της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως», 
όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία οικ. 3306/ 
28354/19.2.2019 (Β΄906, ΑΔΑ: ΨΞΞΗΟΡ10-4ΒΔ) όμοια.

4. Την ανάγκη τροποποίησης της ανωτέρω απόφασης, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη και αποτελε-
σματική λειτουργία των υπηρεσιών της Γενικής Διεύ-
θυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων, της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας 
και η ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων που έχουν 
ανατεθεί σε αυτές.

5. To γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία οικ. 6985/85797/ 
1.6.2017 (Β΄2003) απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί, 
ως κάτωθι:

α. Η περ. 15 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«15. Εντολή μετακίνησης για εκτός έδρας εκτέλεση 

υπηρεσίας στον Προϊστάμενο ή στην Προϊσταμένη της 
Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Θεσ-
σαλίας-Στερεάς Ελλάδας και στους υπαλλήλους, άνδρες 
και γυναίκες, της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγρο-
τικών Υποθέσεων, καθώς και την έγκριση μετακίνησης 
εκτός έδρας και εκτός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας-Στερεάς Ελλάδας όλων των υπαλλήλων, ανδρών 
και γυναικών, και οχημάτων των Δασικών Υπηρεσιών της 
Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων».

β. Η περ. 4 του κεφαλαίου «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ» του άρθρου 2 
καταργείται και οι περ. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 του ως άνω κε-
φαλαίου αναριθμούνται σε 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, αντίστοιχα.

γ. Οι περ. 1, 2 και 3 του κεφαλαίου «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑ-
ΣΩΝ» του άρθρου 2 καταργούνται και οι περιπτώσεις 
4, 5, 6 του ως άνω κεφαλαίου αναριθμούνται σε 1, 2, 3, 
αντίστοιχα.

δ. Η περ. 65 του κεφαλαίου «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ» του 
άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

« 65. Έγκριση θεώρηση διαχειριστικών εκθέσεων, σχε-
δίων, ή εκθέσεων κάρπωσης των μη δημοσίων δασών 
και τροποποιήσεις αυτών, καθώς και έγκριση, αναθεώ-
ρηση ή τροποποίηση και θεώρηση των προσωρινών ή 
μονίμων δασοπονικών μελετών, σχεδίων και εκθέσεων 
δημοσίων δασών [παρ. 2 του άρθρου 141 και άρθρο 64 
του ν.δ. 86/1969 (Α΄7)]».

ε. Η περ. 66 του κεφαλαίου «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ» του 
άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«66. Έγκριση θεώρηση και τροποποίηση πινάκων 
υλοτομίας των δημοσίων και μη δημοσίων δασών και 
δασικών εκτάσεων [παρ. 2 του άρθρου 141 και άρθρα 
63 και 64 του ν.δ. 86/1969 (Α΄7)]».

στ. Οι περιπτώσεις 69 και 70 του κεφαλαίου «ΔΙΑΧΕΙ-
ΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ» του άρθρου 3 καταργούνται και η περ. 71 
του ως άνω κεφαλαίου αναριθμείται σε 69.

Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη 
απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λάρισα, 25 Νοεμβρίου 2020

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ   
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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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