
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Εσωτερι-
κών.

2 Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων.

3 Κατανομή προσωπικού στην Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων.

4 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 
ΕΞ 2017/31-07-2017 απόφασης του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), 
με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσι-
οδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όρ-
γανα της Φορολογικής Διοίκησης» (Β’ 2743), όπως 
ισχύει.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./3/23887πε (1)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Εσωτε-

ρικών. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 «Δι-

ατάξεις για την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιο-
νομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων 
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2019 - 2022 και Λοιπές διατάξεις» της παρ. 21 του άρ-
θρου ενάτου του ν. 4057/2012 (Α΄ 54) και της παρ. 5 του 
άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40), όπως ισχύουν.

2. Το 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), το π.δ. 2/2021 
(Α’2) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» και το π.δ. 84/2019 (Α’123) «Σύσταση 
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμ-
ματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ.4573/1-3-2011 
(Β΄ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων 
και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του μονίμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαί-
ου Αορίστου Χρόνου προσωπικού και των λειτουργών 
του Δημοσίου που διορίζεται ή προσλαμβάνεται στους 
φορείς του άρθρου 2 του ν. 4675/2021 (Α΄ 6).

5. Το υπ’ αρ. 167792/28-12-2020 έγγραφο της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας.

6. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης κατανομής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, 
αποφασίζουμε:

Την κατανομή ενός (1) ατόμου σε θέση Ιδιωτικού Δι-
καίου Αορίστου Χρόνου ειδικότητας ΠΕ Κοινωνιολόγων 
στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακε-
δονίας σύμφωνα με την υπ’ αρ. 102/2010 απόφαση του 
Β’ Τμήματος του ΑΣΕΠ με την οποία κρίθηκε ότι συντρέ-
χουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 11 του π.δ. 164/2004.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2021

Ο Υπουργός
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ   

 Ι 

 Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/543 (2)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Ανάπτυ-

ξης και Επενδύσεων. 

 O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 «Δι-

ατάξεις για την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιο-
νομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - 
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2019-2022 και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 105/Α’/14-6-2019), 
τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του ν. 4057/ 
2012 (Α΄ 54) και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 11 
του ν. 3833/2010 (Α’ 40).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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2. Το 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), το π.δ. 2/ 2021 
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 2) και το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και 
κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμμα-
τειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/
01-3-2011 (Β’ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε-
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτή-
των των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Το υπ’ αρ. 2276/11.01.2021 αίτημα του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

5. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 1 
του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α’ 6).

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή ενός (1) Ερευνητή Β’ Βαθμίδας στο Ιν-
στιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυ-
ξης (ΙΕΠΒΑ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών - ΕΑΑ 
(Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2021

Ο Υπουργός

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ   

 Ι 

 Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./4/23847 π.ε. (3)
Κατανομή προσωπικού στην Ανεξάρτητη Αρχή 

Δημοσίων Εσόδων. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 «Δι-

ατάξεις για την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιο-
νομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων 
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2019 - 2022 και Λοιπές διατάξεις» και της παρ. 21 του 
άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012 (Α΄ 54) και της παρ. 5 
του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40), όπως ισχύουν,

2. Το 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), το π.δ. 84/2019 
«Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδι-
κών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουρ-
γείων» (Α’ 123) και το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/
01-3-2011 (Β’ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε-
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτή-
των των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4210/ 
2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμι-
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 254).

5. Το υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Β 1146591/29-12-2020 έγγρα-
φο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

6. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./168/17034/ 
11.6.2018 απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρ-
θρου 2 της υπ’ αρ. 33/2006 Π.Υ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε 
η πλήρωση των θέσεων.

7. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς του άρ-
θρου 2 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6).

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή εκατόν είκοσι οκτώ (128) επιλαχόντων-
επιτυχόντων της προκήρυξης 1Γ/2017/ΑΣΕΠ, κατηγορί-
ας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, κλάδου Τελωνειακών, 
στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, οι οποίοι πε-
ριλαμβάνονται στους πίνακες Διοριστέων, από επιλα-
χόντες της ως άνω Προκήρυξης του (Α.Σ.Ε.Π. 40),όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 24697/01-12-2017 
απόφαση (ΑΣΕΠ 44) και κυρώθηκαν με τις υπ’ αρ. 1160/
23-11-2020 (Γ΄ 1965) και 1205/01-12-2020 αποφάσεις 
του Α’ Τμήματος Α.Σ.Ε.Π. (Γ’ 2100).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2021

Ο Υπουργός

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ   

 Ι 

 Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1005011 ΕΞ 2021 (4)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 

ΕΞ 2017/31-07-2017 απόφασης του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), 

με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξου-

σιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε 

όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» (Β’ 2743), 

όπως ισχύει. 

 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 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα της 
περ. ββ’ της υποπαραγράφου θ’ της παρ. 4, των υποπα-
ραγράφων β’ και γ’ της παρ. 6 και των παραγράφων 1 και 
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5 του άρθρου 14, των άρθρων 2, 7, 37 και των παρ. 2 έως 
και 5 του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν,

β) του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 170), όπως τροποποιήθηκε, συμπλη-
ρώθηκε και ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 4 αυτού,

γ) του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικα Είσπραξης Δημοσί-
ων Εσόδων» (Α’ 90), όπως ισχύει και ειδικότερα της παρ. 1 
του άρθρου 2 αυτού, σε συνδυασμό με τις παρ. 8 και 9 
του άρθρου 8 του ν. 4224/2013 «Κυβερνητικό Συμβού-
λιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό 
Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες 
επείγουσες διατάξεις» (Α’ 288),

δ) του άρθρου 81 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρο-
νισμό και την Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α’ 101),

ε) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/
23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/
31-07-2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων, «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και 
εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όρ-
γανα της Φορολογικής Διοίκησης» (Β’ 2743), όπως ισχύει.

3. Το από 20/01/2021 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλο-
γραφίας του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης της 
Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής 
Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), το οποίο προωθήθηκε με το από 
20/01/2021 όμοιο του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήρι-
ξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώ-
πινου Δυναμικού και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.).

4. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμμα-
τέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 
10 του άρθρου 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/
17-1-2020 του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέ-
ωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

I. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπό στοιχεία 
Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ2017/31-7-2017 (Β’ 2743) απόφαση, 
με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση 
υπογραφής “Με Εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορο-
λογικής Διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώ-
θηκε και ισχύει και ειδικότερα στον Πίνακα του άρθρου 1,
αντικαθιστούμε:

1) το στοιχείο (α) της υποπερίπτωσης Α.2 της στήλης 
5 της περίπτωσης 12, ως εξής:

«(α)τους φορολογουμένους όλης της επικράτειας με 
ετήσια ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστη-

ριότητα άνω των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000,00) 
ευρώ κατά τη διαχειριστική περίοδο που έκλεισε εντός 
του έτους 2018 ή κατά την πρώτη τους διαχειριστική πε-
ρίοδο, εφόσον αυτή έκλεισε μετά από την 1/1/2019» και

2) τα στοιχεία (α) και (γ) της υποπερίπτωσης Α.3 της 
περίπτωσης 12 της στήλης 5, ως εξής:

«(α) εξαιρετικά, τους φορολογουμένους, φυσικά πρό-
σωπα, όλης της επικράτειας, που πληρούν οποιοδήποτε 
από τα παρακάτω κριτήρια, ανεξάρτητα από το εάν οι 
φορολογούμενοι ασκούν και επιχειρηματική δραστη-
ριότητα και ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων 
εσόδων από αυτή:

αα) Η αξία της ακίνητης περιουσίας του φορολογου-
μένου, του/της συζύγου και των προστατευόμενων τέ-
κνων αυτού κατά τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήμα-
τος, όπως υπολογίζεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή 
του Ο.Π.Σ. Περιουσιολογίου της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), υπερβαίνει αθροιστικά, 
από την 01.01.2015 και μετά τουλάχιστον σε ένα έτος, 
το ποσό του ενάμισι εκατομμυρίου (1.500.000,00) 
ευρώ.

ββ) Η ετήσια δαπάνη διαβίωσης, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 31 του ν. 4172/2013, που προκύπτει 
από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του φορο-
λογικού έτους 2018, υπερβαίνει το ποσό των εκατόν 
πενήντα χιλιάδων (150.000,00) ευρώ.

γγ) Τα ποσά δαπανών του άρθρου 32 του ν. 4172/2013 
στο φορολογικό έτος 2018 υπερβαίνουν το ποσό των 
τετρακοσίων χιλιάδων (400.000,00) ευρώ.

δδ) Απέστειλαν στο εξωτερικό χρηματικά εμβάσματα 
συνολικού ύψους διακοσίων χιλιάδων (200.000,00) ευρώ, 
σε τουλάχιστον ένα έτος από το έτος 2015 και μετά, όπως 
εντοπίζονται από τα στοιχεία που διαβιβάζονται στην 
Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1177/2011 
(Β’ 2050) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικο-
νομικών και την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1033/2014 (Β’ 276) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και 
των συνδικαιούχων των λογαριασμών χρέωσης για την 
αποστολή του εμβάσματος».

«(γ) τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότη-
τες ιδιοκτησίας ακινήτων και τα ημεδαπά νομικά πρό-
σωπα κατοχής ακινήτων, τα οποία δεν πραγματοποιούν 
άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα τουλάχιστον σε ένα 
έτος από το έτος 2015 και μετά.»

ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 
ΕΞ2017/31-7-2017 (Β’ 2743) απόφαση, όπως τροποποι-
ήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

ΙΙΙ. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2021

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   
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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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