
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1003/2021 κοι-
νής απόφασης του Υπουργού, του Αναπληρωτή 
Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών 
«Διαδικασία και προϋποθέσεις καταβολής ποσού 
ίσου με το ήμισυ της μείωσης των μισθωμάτων 
που λαμβάνουν εκμισθωτές για μισθώματα μηνός 
Νοεμβρίου και εφεξής, κατ’ επιταγή του νόμου 
στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του 
κορωνοϊού COVID-19» (B΄ 37).

2 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας του προσωπι-
κού του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος για το 
έτος 2021.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Α. 1011 (1)
   Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1003/2021 κοι-

νής απόφασης του Υπουργού, του Αναπληρω-

τή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών 

«Διαδικασία και προϋποθέσεις καταβολής ποσού 

ίσου με το ήμισυ της μείωσης των μισθωμάτων 

που λαμβάνουν εκμισθωτές για μισθώματα μη-

νός Νοεμβρίου και εφεξής, κατ’ επιταγή του νό-

μου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων 

του κορωνοϊού COVID-19» (B΄ 37) .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.  2 του άρθρου 13 του 

ν. 4690/2020 (Α΄ 104), όπως ισχύουν μετά και την τρο-
ποποίησή τους με τις διατάξεις του άρθρου 54 του 
ν. 4758/2020 (Α΄ 242).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 39, 40, 43Α, 67 και 72 του 
ν. 4172/2013 (Α΄ 167).

3. Το ν.δ. 356/1974 Κ.Ε.Δ.Ε. (Α΄ 90), όπως ισχύουν.
4. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-

γών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

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

6. 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).

7. Το π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχόμενου και του 
χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισί-
ου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α΄ 103).

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

9. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α΄ 145)

10. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), το οποίο δι-
ατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

11. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού 
και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

12. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

13. Την υπ’ αρ. 339/18-7-2019 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Από-
στολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

14. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, 
όπως ισχύουν, την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση 
του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της 
θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), και την 
υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17.1.2020 απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

15. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4389/2016 
«Σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 
(Α΄ 94) και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 7, του άρ-
θρου 14 και του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν.
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16. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ2020 από-
φαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων» (Β’ 4738), όπως ισχύει.

17. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1162/2018 απόφαση του 
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Υποβολή Δήλωσης Πληροφο-
ριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με 
τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω 
διαδικτύου» (Β’  3579), όπως τροποποιήθηκε με τις 
υπό στοιχεία Α. 1139/2020, Α. 1243/2020 (Β’  4914), 
Α. 1253/2020 (Β’ 5180) και Α.1264/2020 (Β’ 5345) απο-
φάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και ισχύει.

18. Την από 29.12.2020 εισήγηση του Διοικητή της 
Α.Α.Δ.Ε.

19. Την υπό στοιχεία Α. 1003/2021 κοινή απόφαση του 
Υπουργού, του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυ-
πουργού Οικονομικών «Διαδικασία και προϋποθέσεις 
καταβολής ποσού ίσου με το ήμισυ της μείωσης των μι-
σθωμάτων που λαμβάνουν εκμισθωτές για μισθώματα 
μηνός Νοεμβρίου και εφεξής, κατ’ επιταγή του νόμου στο 
πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού 
COVID-19» (Β’ 37).

20. Την ανάγκη καθορισμού λεπτομερούς εφαρμογής 
των σχετικών διατάξεων για τα μέτρα στήριξης των εκ-
μισθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων κατά 40% 
κατ’ επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επι-
πτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.

21. Την υπό στοιχεία οικ. 2/583/ΔΠΓΚ/08.01.2021 εισή-
γηση του Α΄ Τμήματος της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού 
Γενικής Κυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσιο-
νομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, σύμ-
φωνα με την οποία, η παρούσα απόφαση προκαλεί δα-
πάνη στον τακτικό προϋπολογισμό έτους 2021, που δεν 
είναι εκ των προτέρων δυνατό να προσδιοριστεί, καθώς 
εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά, και θα καλυφθεί 
με μεταφορά πιστώσεων από τον ΑΛΕ 2910601058 «Πι-
στώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση 
μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κο-
ρωνοϊό» του Ειδικού Φορέα 1023-711-0000000 «Γενικές 
Κρατικές Δαπάνες» προς τον ΑΛΕ 2310989899 «Λοιπές 
μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νο-
μική προσωπικότητα» από τον οποίο θα διενεργηθεί η 
πληρωμή, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Η παρ. 5 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία Α.1003/2021 

κοινής απόφασης του Υπουργού, του Αναπληρωτή 
Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών, αντικα-
θίσταται ως εξής:

«5. Η έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση της περ. β’ της 
παρ. 4 του παρόντος άρθρου αποστέλλεται μέσω της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του 
Υπουργείου Οικονομικών στη Διεύθυνση Λογαριασμών 
και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρί-
ου του Κράτους (ΓΛΚ) η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, ειδική 
εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του 
λογαριασμού του ΕΔ No 200 «Ελληνικό Δημόσιο Συγκέ-
ντρωση Εισπράξεων - Πληρωμών» και την πίστωση του 
ενδιάμεσου λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου με 

κωδικό IBAN GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 με 
ονομασία «Πληρωμές ΕΔ με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ 
ΑΕ» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με i) το συ-
νολικό ποσό προς τους δικαιούχους και ii) με το ποσό 
που αφορά το συνολικό ανά συναλλαγή κόστος προς 
τρίτους (ΔΙΑΣ ΑΕ) σύμφωνα με την 109/12-03-2019 πρά-
ξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Τράπεζα 
της Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την κάλυψη του ανά 
συναλλαγή προς τρίτους.

Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαρια-
σμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους η οποία παρέχεται ηλεκτρο-
νικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής χρεώνεται ο λογα-
ριασμός με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 
προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές 
προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. 
Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Διεύθυνση Οικο-
νομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και στη 
ΔΙΑΣ ΑΕ.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2021

Ο Υπουργός Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ο Υφυπουργός

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. 1161 ΕΞ 2021 (2)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας του προσω-

πικού του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος για 

το έτος 2021. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσω-

τερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συ-
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» 
και ιδίως της παρ. 4 του άρθρου 55 «Θέματα προσωπικού 
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» και 60 του 
ν. 4623/2019 «Σύσταση και λειτουργία του Ν.Π.Ι.Δ. «ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ» (Α΄ 134), όπως ισχύει,

β) του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετού-
μενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επεί-
γουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιο-
νομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» 
και ιδίως του άρθρου 20 «Αποζημίωση για εργασία καθ’ 
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου - Αποζημίωση για 
εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου» 
(Α΄ 176), όπως ισχύει,

γ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α΄ 133), όπως ισχύει,
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δ) του ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προο-
πτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμι-
ση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 
και άλλες διατάξεις» και ιδίως της παρ. 3 του άρθρου 82 
(Α΄ 53), όπως ισχύει,

ε) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), 
όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 63 «Έγκριση του 
προϋπολογισμού των λοιπών φορέων της Γενικής Κυ-
βέρνησης πλην Ο.Τ.Α.»,

στ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμο-
διοτήτων τους- Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 
μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119), όπως ισχύει,

ζ) του π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121),

η) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),

θ) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85), όπως ισχύει.

2. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 (ΑΔΑ: ΩΛΩ-
ΣΗ-ONM) εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κρά-
τους Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων 
του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).

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

4. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/53/09.01.2020 από-
φαση του Υπουργού Επικρατείας με θέμα: «Ορισμός 
Προέδρου, Αναπληρωτή Προέδρου, Διευθύνοντος 
Συμβούλου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ν.Π.Ι.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ» και το δ.τ. 
«ΕΛ.ΚΕ.Δ.» (ΥΟΔΔ 33).

5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Ελληνικού Κέντρου Δι-
αστήματος και ειδικότερα το γεγονός ότι το τρέχον έτος 
οι υπηρεσίες του θα αναλάβουν τις εργασίες που αφο-
ρούν στην πλήρη στελέχωσή του με νέους υπαλλήλους 
(μέσω απόσπασης τακτικό και μέσω πρόσληψης ειδικό 
επιστημονικό προσωπικό) καθώς και έργα που αφορούν 
στην κύρια αποστολή του, καθιστά επιτακτική την ανάγκη 
απασχόλησης, πέραν των ωρών κανονικής εργασίας, των 
υπαλλήλων του, οι οποίοι θα φτάσουν τους δεκαέξι.

6. Το γεγονός ότι, από την παρούσα απόφαση προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του 
Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος οικονομικού έτους 
2021, ποσού οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000€) κατ’ ανώτα-
το όριο, στον ΚΑΕ 0511 «Αποζημίωση για υπερωριακή 
εργασία» κατά την υπό στοιχεία 36027 ΕΞ 2020/ΥΨηΔ 
23.12.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας, Κυριά-
κου Πιερρακάκη με θέμα: «Έγκριση του προϋπολογισμού 
έτους 2021 του εντός Γενικής Κυβέρνησης Φορέα του 
Κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005 με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΛ.ΚΕ.Δ. ΝΠΙΔ)»» (Β’ 5783) (ΑΔΑ: 
ΩΓΥΖ46ΜΤΛΠ-410).

7. Τις υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασίζουμε:
Την καθιέρωση, για το έτος 2021, υπερωριακής απα-

σχόλησης σε μέχρι δεκαέξι (16) υπαλλήλους των οργα-
νικών μονάδων του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, 
οι οποίοι θα εργάζονται εντός μιας τυπικής εβδομάδας 
(Δευτέρα έως Παρασκευή), καθ’ υπέρβαση του υποχρε-
ωτικού ωραρίου εργασίας τους και έως τη 22:00 μ.μ., 
που δεν θα υπερβαίνει κατά ανώτερο όριο, τις εκατόν 
είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο και ανά εξάμηνο, χωρίς 
να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο 
(2) εξαμήνων μέσα στο τρέχον έτος.

Για τις υπερωρίες θα εκδίδεται απόφαση συγκρότησης 
συνεργείων υπερωριακής απασχόλησης στην οποία θα 
αναφέρονται ονομαστικά οι συμμετέχοντες υπάλληλοι, 
το αντικείμενο της απασχόλησης, το χρονικό διάστημα 
και ο αριθμός των ωρών υπερωριακής απασχόλησης, 
όπως αυτός κάθε φορά κατανέμεται ανά υπάλληλο, σύμ-
φωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και βεβαίωση της 
υπερωριακής απασχόλησης και του παρασχεθέντος υπε-
ρωριακά έργου, ορίζονται οι Προϊστάμενοι Διεύθυνσης 
των υπαλλήλων, που πραγματοποιούν τις υπερωρίες και 
αναλογικά για τους Προϊστάμενους Διεύθυνσης και τους 
τυχόν υπαγομένους υπαλλήλους στον Διευθύνοντα Σύμ-
βουλο, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ελληνικού Κέντρου 
Διαστήματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2021

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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