
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ανάκληση της υπ’ αρ. 10931/8-3-2021 απόφασης 
της Προϊσταμένης της ΣΤ - Β΄ Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουρ-
γείου Εξωτερικών «Εξουσιοδότηση υπογραφής 
’’με εντολή Προϊσταμένης ΣΤ - Β΄ Γενικής Διεύθυν-
σης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.)’’» (Β΄ 957).

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./ 
89/οικ.33986/18-09-2019 (Β’  3750) απόφασης 
κατανομής διακριθέντων αθλητών/τριών κατη-
γορίας ΠΕ και ΔΕ σε ΟΤΑ Α’και Β’ βαθμού, όπως 
τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./ 
120/36823/09-12-2019 (Β’ 4853) και ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./ 
167/11703/22-10-2020 (Β’ 4759) σχετικές αποφάσεις.

3 Επέκταση του Καταστήματος Αφορολογήτων, 
Αδασμολόγητων και Φορολογημένων Ειδών 
της Κ.Α.Ε. Α.Ε. στον Αερολιμένα Θεσσαλονίκης 
«Μακεδονία».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 21722 (1)
   Ανάκληση της υπ’ αρ. 10931/8-3-2021 απόφασης 

της Προϊσταμένης της ΣΤ - Β΄ Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργεί-

ου Εξωτερικών «Εξουσιοδότηση υπογραφής ’’με 

εντολή Προϊσταμένης ΣΤ - Β΄ Γενικής Διεύθυν-

σης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.)’’» (Β΄ 957). 

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΣΤ - Β΄ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
(Γ.Δ.Ο.Υ.) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις:
α) της παρ. 2 του άρθρου 24 και των άρθρων 66 και 

69Γ του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις (Α’ 143), σε 
συνδυασμό με το άρθρο 21 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),

β) της παρ. 2 του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κω-
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε 
ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
«Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της 
κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

γ) του ν. 4781/2021 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουρ-
γείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, 
ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασί-
ας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 31),

δ) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).

2. Την υπ’ αρ. 2/16570/0026/13.5.2016 κοινή υπουργι-
κή απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας και εξειδίκευση 
μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων από τις Υπηρεσίες Δη-
μοσιονομικού Ελέγχου/Ειδικό Λογιστήριο στις Οικονο-
μικές Υπηρεσίες των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης» 
(Β’ 1381).

3. Την υπ’ αρ. 10931/8-3-2021 (Β’957) απόφασή εξουσι-
οδότησης υπογραφής «Με εντολή Προϊσταμένης ΣΤ - Β’ 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.)».

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

1. Ανακαλούμε την υπ’ αρ. 10931/8-3-2021 (Β΄ 957) 
απόφαση περί εξουσιοδότησης υπογραφής με εντολή 
Προϊσταμένης ΣΤ - Β’ Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.).

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Μαΐου 2021

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΘΗΡΕΣΙΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./81/οικ.8136  (2)

    Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./ 

89/οικ.33986/18-09-2019 (Β’ 3750) απόφασης 

κατανομής διακριθέντων αθλητών/τριών κατη-

γορίας ΠΕ και ΔΕ σε ΟΤΑ Α’και Β’ βαθμού, όπως 

τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/ 

Φ.Κ./120/36823/09-12-2019 (Β’ 4853) και ΔΙΠΑΑΔ/

Φ.Κ./167/11703/22-10-2020 (Β’ 4759) σχετικές 

αποφάσεις.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

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

«Διατάξεις για την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημο-
σιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσε-
ων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρα-
τηγικής 2019 - 2022 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 105), 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).

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. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4210/2013 «Ρυθ-
μίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 254).

4. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.12/100/οικ. 18686/ 
08-07-2016 υπουργική απόφαση «Καθορισμός της 
διαδικασίας διορισμού διακριθέντων αθλητών σε κενές 
οργανικές θέσεις σε υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου» 
(Β’ 2198 με ΑΔΑ: 7Ι7Ξ465ΦΘΕ-Α5Λ), όπως τροποποιήθη-
κε με την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.12/111/οικ.25209/ 
28-07-2017 υπουργική απόφαση (Β’  2873, ΑΔΑ: 
6ΛΤΩ465ΧΘΨ-ΥΓΣ).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των 
προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσί-
ου τομέα» (Α’ 39).

6. Τα υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/711/2126/14-02-2019 
και ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/714/9179/12-03-2019 έγγραφα του 
Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθώς και τα 
απαντητικά σε αυτό έγγραφα των Διευθύνσεων Διοικη-
τικού των φορέων.

7. Τα υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/460291/ 
18884/3029/2491/14-01-2019, ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/ 
193280/6326/1546/1225/22-05-2019 και ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/
ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/576212/20237/4288/3307/23-10-2019 έγ-
γραφα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

8. Το υπ’ αρ. 24276/31-03-2021 έγγραφο του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών και τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα,

9. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./89/οικ.33986/
18-09-2019 απόφαση κατανομής διακριθέντων αθλη-
τών/τριών κατηγορίας ΠΕ και ΔΕ σε ΟΤΑ Α’και Β’ βαθμού 
(Β’ 3750, ΑΔΑ: ΨΔΧΑ465ΧΘΨ-Α14), όπως τροποποιήθηκε 
με τις υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./120/36823/09-12-2019 
(Β’ 4853, ΑΔΑ: ΩΙΕΜ46ΜΤΛ6-Π4Ε) και ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./167/ 
11703/22-10-2020 (Β’ 4759, ΑΔΑ: 61ΡΤ46ΜΤΛ6-ΑΒ3) σχε-
τικές αποφάσεις.

10. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.12/150/5808/
07-05-2021 απόφαση διάθεσης «Τροποποίηση της υπό 
στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.12/127/οικ.33982/18-09-2019 
απόφασης διάθεσης διακριθέντων αθλητών/τριών κα-
τηγορίας ΠΕ και ΔΕ σε ΟΤΑ Α’και Β’ βαθμού, όπως τρο-
ποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.12/130/
οικ.42890/09-12-2019 και ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.12/143/οικ. 
19918/22-10-2020 σχετικές αποφάσεις».

11. 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.

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη.

13. Τις οργανικές διατάξεις και τις υπηρεσιακές ανά-
γκες των φορέων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου 
τομέα, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./89/
οικ.33986/18-09-2019 (Β’ 3750, ΑΔΑ: ΨΔΧΑ465ΧΘΨ-Α14) 
απόφασης κατανομής διακριθέντων αθλητών/τριών 
κατηγορίας ΠΕ και ΔΕ σε ΟΤΑ Α’και Β’ βαθμού, όπως 
τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./120/ 
36823/09-12-2019 (Β’  4853, ΑΔΑ: ΩΙΕΜ46ΜΤΛ6-Π4Ε) 
και ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./167/11703/22-10-2020 (Β’ 4759, ΑΔΑ: 
61ΡΤ46ΜΤΛ6-ΑΒ3) σχετικές αποφάσεις, ως εξής:

Στο Β΄ 3750/2019 στη σελ. 43729, στον πίνακα του 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ/ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ο 
διακριθείς αθλητής που έχει κατανεμηθεί σε θέση ΔΕ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ στον ΔΗΜΟ ΜΥΚΟΝΟΥ/ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑ-
ΜΕΙΟ, κατανέμεται για διορισμό στον ΔΗΜΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 
σε θέση ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ.

Κατά τα λοιπά, η υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./89/
οικ.33986/18-09-2019 (Β’ 3750, ΑΔΑ: ΨΔΧΑ465ΧΘΨ-Α14) 
απόφαση κατανομής διακριθέντων αθλητών/τριών 
κατηγορίας ΠΕ και ΔΕ σε ΟΤΑ Α’και Β’ βαθμού, όπως 
τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./120/ 
36823/09-12-2019 (Β’  4853, ΑΔΑ: ΩΙΕΜ46ΜΤΛ6-Π4Ε) 
και ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./167/11703/22-10-2020 (Β’ 4759, ΑΔΑ: 
61ΡΤ46ΜΤΛ6-ΑΒ3) σχετικές αποφάσεις, ισχύει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Μαΐου 2021

Ο Υπουργός 

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
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Αριθμ. Α. 1105  (3)
    Επέκταση του Καταστήματος Αφορολογήτων, 

Αδασμολόγητων και Φορολογημένων Ειδών 

της Κ.Α.Ε. Α.Ε. στον Αερολιμένα Θεσσαλονίκης 

«Μακεδονία».

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 827/1978 «Περί 

ρυθμίσεως δασμολογικών θεμάτων και άλλων διατά-
ξεων» (Α’ 194),

β) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικό-
τερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του 
άρθρου 41 αυτού,

γ) του άρθρου 17 του π.δ. 86/1979 «Περί συστάσεως 
ιδιορρύθμου Ανωνύμου Εταιρείας δια την εκμετάλλευσιν 
καταστημάτων πωλήσεως αφορολογήτων και αδασμο-
λόγητων ειδών και εγκαταστάσεως και λειτουργίας τού-
των εις τα σημεία εξόδου επιβατών εξωτερικού» (Α’ 17),

δ) της παρ. 4 του άρθρου 120 του ν. 2533/1997 «Χρη-
ματιστηριακή Αγορά Παραγώγων και Άλλες Διατάξεις» 
(Α’ 228),

ε) του άρθρου 223 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες 
διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονο-
μικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 94),

στ) την από 30-12-1997 Σύμβαση Παραχώρησης που 
υπεγράφη από το Ελληνικό Δημόσιο και την εταιρεία 
«Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.», καθώς και 
την από 22-3-2013 τροποποίηση αυτής,

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

2. Την  υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-01-2013 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουρ-
γού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον 
Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’372), 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α’ της παρ. 3 
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. 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 του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 

του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφα-
ση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση 
θητείας Διοικητή Α.Α.Δ.Ε» (ΥΟΔΔ 689) και την υπό στοι-
χεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (ΥΟΔΔ 27).

4. Το υπ’ αρ. 38/27.01.2021 αίτημα της εταιρίας «Κατα-
στήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.», με το οποίο ζητά 
την επέκταση του Καταστήματος Αφορολογήτων, Αδα-
σμολόγητων και Φορολογημένων Ειδών στον Αερολι-
μένα Θεσσαλονίκης «Μακεδονία».

5. Το υπ’ αρ. 5476/22-04-2021 έγγραφο του Β’ Τελω-
νείου Αερολιμένα Μακεδονία, το οποίο περιλαμβάνει τη 
γνωμοδότηση της Επιτροπής της παρ. 2 του άρθρου 17 
του π.δ.86/1979 μετά του σχετικού τοπογραφικού δια-
γράμματος.

6. 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:

1. Εγκρίνουμε την επέκταση του Καταστήματος Αφο-
ρολογήτων, Αδασμολόγητων και Φορολογημένων Ει-
δών της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Κ.Α.Ε. 
Α.Ε., εντός του τελωνειακά ελεγχόμενου χώρου στον 
Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», στη θέση και 
έκταση που προσδιορίζεται στο τοπογραφικό διάγραμ-
μα που συνοδεύει το από 22.4.2021 πρακτικό γνωμο-
δότησης της Επιτροπής της παρ. 2 του άρθρου 17 του 
π.δ. 86/1979.

2. Ο υπό παραχώρηση χώρος θα επεκταθεί σε σύνολο 
κατά 941,05 τ.μ. και θα βρίσκεται υπό τελωνειακή παρα-
κολούθηση.

3. Το δικαίωμα εκμετάλλευσης του καταστήματος ανή-
κει αποκλειστικά στην εταιρία «Καταστήματα Αφορολο-
γήτων Ειδών Α.Ε.».

4. Η εγκατάσταση και λειτουργία του καταστήματος 
διέπεται από τις διατάξεις του π.δ. 86/1979, όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει, από τις διατάξεις του άρθρου 120 
του ν. 2533/1997 και από τις διατάξεις των υπουργικών 
αποφάσεων, που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με τον τρό-
πο λειτουργίας, ελέγχου κ.λπ. των καταστημάτων που 
εκμεταλλεύεται η εταιρία «Καταστήματα Αφορολογήτων 
Ειδών Α.Ε.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 7 Μαΐου 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,

*02020551905210004*
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