
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση σύστασης στην Τράπεζα της Ελλάδος 
(Κεντρικό Κατάστημα) δευτεροβάθμιων λογαρια-
σμών σε ΕΥΡΩ υπό τον πρωτοβάθμιο λογαριασμό 
7100 για την υλοποίηση Προγραμμάτων Στόχου 
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας - (INTERREG) 
2021-2027.

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1111028
ΕΞ2019/05-08-2019 (Β’ 3207) απόφασης του Διοι-
κητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(ΑΑΔΕ), ως προς την αναστολή της συγχώνευσης 
της Δ.Ο.Υ. Α’ Θεσσαλονίκης, Α’- Β’ τάξεως, στη 
Δ.Ο.Υ. Ιωνίας Θεσσαλονίκης, Α’- Β’ τάξεως.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 2/138378/ΔΛΤΠ-Δ (1)
Έγκριση σύστασης στην Τράπεζα της Ελλάδος 

(Κεντρικό Κατάστημα) δευτεροβάθμιων λογα-

ριασμών σε ΕΥΡΩ υπό τον πρωτοβάθμιο λογα-

ριασμό 7100 για την υλοποίηση Προγραμμάτων 

Στόχου Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας  - 

(INTERREG) 2021-2027. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 69Α του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιο-

νομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 143).

2. Τον ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική πε-
ρίοδο 2021 - 2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας “Εθνικό 
Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.” και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 61).

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

4. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005), όπως 
διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

6. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1060 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουνίου 
2021 για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Δίκαιης 
Μετάβασης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας 
και Υδατοκαλλιέργειας, και δημοσιονομικών κανόνων για 
τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευ-
σης και Ένταξης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το 
Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των 
Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων (L 231/159).

8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1059 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουνίου 
2021 για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων που διέπουν 
τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg), 
ο οποίος υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περι-
φερειακής Ανάπτυξης και τους μηχανισμούς εξωτερικής 
χρηματοδότησης (L 231/94).

9. Το Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(Ε.Σ.Π.Α. 2021 - 2027) (L 231/94).

10. Το υπ’ αρ. 48796/11.05.2022 έγγραφο-αίτημα της 
Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή Πιστοποίησης της Γενικής Γραμ-
ματείας Δημοσίων Επενδύσεων και Ε.Σ.Π.Α. του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σχετικά με τη σύσταση 
λογαριασμών στην Τράπεζα της Ελλάδος, στους οποίους 
θα κατατίθεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Ενωσι-
ακή Συνδρομή για την υλοποίηση των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασί-
ας - (INTERREG) 2021- 2027.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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11. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε τη σύσταση στην Τράπεζα της Ελλάδος 
(Κεντρικό Κατάστημα) υπό τον πρωτοβάθμιο λογαρια-
σμό 7100 των κατωτέρω πέντε (5) δευτεροβάθμιων λο-
γαριασμών σε ΕΥΡΩ των Προγραμμάτων Στόχου Ευρω-
παϊκής Εδαφικής Συνεργασίας - (INTERREG) 2021-2027, 
με τους εξής τίτλους:

- Interreg VI-A - ΜΠΒ ΙΙΙ ΔΣ - Ελλάδα-Βόρεια Μακεδονία 
21-27

- Interreg VI-A - ΜΠΒ ΙΙΙ ΔΣ - Ελλάδα-Αλβανία 21-27
- Interreg VI-A - ΕΤΠΑ - Ελλάδα-Ιταλία 21-27
- Interreg VI-A - ΕΤΠΑ - Ελλάδα-Βουλγαρία 21-27
- Interreg VI-A - ΕΤΠΑ - Ελλάδα-Κύπρος 21-27
2. Καθορίζουμε την κίνηση των ανωτέρω λογαρια-

σμών, ως ακολούθως:
α) Οι εν λόγω λογαριασμοί θα πιστώνονται με τα ποσά 

που θα μεταφέρονται απευθείας σε αυτούς με εντολές 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τη χρηματοδότηση των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας (Interreg) 2021-2027.

β) Η χρέωση των εν λόγω λογαριασμών θα γίνεται μόνο 
με εντολές που θα εκδίδει η Διεύθυνση Λογαριασμών και 
Ταμειακού Προγραμματισμού της Γενικής Διεύθυνσης 
Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων του 
ΥΠ.ΟΙΚ., κατόπιν εγγράφου της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή 
Πιστοποίησης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων. Τα αντίστοιχα ποσά θα μεταφέρονται σε πίστωση του 
λογαριασμού του Δημοσίου αρ. 23/200542 «’Έσοδα από 
Ε.Ε. (Δημοσίων Επενδύσεων)» και στη μερίδα του Υπο-
λόγου Συμψηφισμών. Σε περίπτωση που δικαιούχος της 
χρηματοδότησης από την Ε.Ε είναι άλλος φορέας εκτός 
του Δημοσίου, το αντίστοιχο ποσό θα μεταφέρεται στον 
λογαριασμό του δικαιούχου.

γ) Οι δημιουργούμενοι τόκοι θεωρούνται πόροι των 
κρατών μελών που συμμετέχουν στα σχετικά Επιχειρησι-
ακά Προγράμματα, δεδομένου ότι τα ποσά με τα οποία 
θα πιστώνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αφο-
ρούν αποκλειστικά το Ελληνικό Δημόσιο.

3. Τα μεταφερόμενα ποσά στον λογαριασμό του Ελλη-
νικού Δημοσίου αρ. 23/200542 εμφανίζονται στα έσοδα 
του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

4. Η Τράπεζα της Ελλάδος θα αναγγέλλει το ταχύτε-
ρο δυνατό στη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού 
Προγραμματισμού, κάθε πραγματοποιούμενη πίστωση 
των εν λόγω λογαριασμών με τα σχετικά πληροφοριακά 
στοιχεία.

5. Κάθε μήνα η Τράπεζα της Ελλάδος θα στέλνει αντί-
γραφα κίνησης των ανωτέρω λογαριασμών στη Διεύ-
θυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού 
και στη Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης του 
Υπουργείου Οικονομικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Ιουλίου 2022

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ   

 Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1067027 ΕΞ 2022  (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1111028

ΕΞ2019/05-08-2019 (Β’ 3207) απόφασης του Δι-

οικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-

δων (ΑΑΔΕ), ως προς την αναστολή της συγχώ-

νευσης της Δ.Ο.Υ. Α’ Θεσσαλονίκης, Α’- Β’ τάξεως, 

στη Δ.Ο.Υ. Ιωνίας Θεσσαλονίκης, Α’- Β’ τάξεως. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Κεφ. Α’ 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 των 
παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, των περ. αα’, ββ’ και γγ’ της 
υποπαρ. θ’ της παρ. 4 και των παρ. 1 και 5 του άρθρου 
14, των άρθρων 2 και 7 και των παρ. 1 έως και 5 του 
άρθρου 41 αυτού, και

β) του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133), και

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθη-
κε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α’ 98), σε συνδυασμό με τις παρ. 5 και 6 του 
άρθρου 19 του ν. 4389/2016 και της παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Τις αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων, υπό στοιχεία:

α) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 «Οργανισμός 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» 
(Β’ 4738) και ειδικότερα το άρθρο 48, καθώς και του Πα-
ραρτήματος 1«ΠΙΝΑΚΑΣ Δ.Ο.Υ.» αυτής και

β) Δ.ΟΡΓ.Α 1111028ΕΞ2019/05-08-2019 «Τροποποίηση 
της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ2017/10-03-2017 
(Β’ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. 
«Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-
δων (Α.Α.Δ.Ε.)», ως προς τη συγχώνευση ορισμένων Δη-
μόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), Α’-Β’ τάξεως, 
στον νομό Αττικής και Θεσσαλονίκης σε άλλες Δ.Ο.Υ. Α’ 
ή Δ.Ο.Υ. Α’-Β’ τάξεως, στον ίδιο νομό, καθώς και της υπό 
στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β’ 12, 
52, 234 και 1032) όμοιας απόφασης και της υπό στοι-
χεία Δ.ΟΡΓ.Α 1119253 ΕΞ 2017/08-08-2017 (Β’ 2823 και 
3086) διαπιστωτικής πράξης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., 
ως προς τις αλλαγές που προκύπτουν από τις διατά-
ξεις της πρώτης απόφασης, περί τροποποίησης του 
Οργανισμού της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και καθορισμός των 
οργανικών θέσεων προσωπικού Δ.Ο.Υ. στους προανα-
φερθέντες νομούς» (Β’ 3207), όπως τροποποιήθηκε με 
τις υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1017831 ΕΞ2020/07-02-2020 
(Β’ 376), Δ.ΟΡΓ.Α 1031989 ΕΞ2020/04- 03-2020 (Β’ 713), 
Δ.ΟΡΓ.Α 1039688 ΕΞ2020/20-03-2020 (Β’ 1042), Δ.ΟΡΓ.Α 
1133185 ΕΞ 2020/16-11-2020 (Β’ 5107), Δ.ΟΡΓ. Α 1031184 
ΕΞ 2021/12-4-2021 (Β’ 1573), Δ.ΟΡΓ.Α 1093636 ΕΞ 2021/
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25-10-2021 (Β’ 5001) και Δ.ΟΡΓ.Α 1111823 ΕΞ2021/14-
12-2022 (Β’ 6044), όμοιες.

3. Το υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1065750 ΕΞ2022/
22-07-202, έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της 
Α.Α.Δ.Ε., καθώς και την υπό στοιχεία ΔΟΔ ΑΑΔΕ Δ 
1114327ΕΞ2021/22-12-2021 (Α.Δ.Α.62ΜΧ46ΜΠ3Ζ-ΚΩ7) 
απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., περί ανάληψης υπο-
χρέωσης.

4. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 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 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 «Ανανέωση της 
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

5. Την ανάγκη αναστολής της συγχώνευσης της Δ.Ο.Υ. 
Α’ Θεσσαλονίκης, Α’- Β’ τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. Ιωνίας Θεσ-
σαλονίκης, Α’- Β’ τάξεως, μέχρι την ολοκλήρωση του 
σχεδιασμού και της υλοποίησης του προγράμματος 
«Κεντρικοποίηση της Είσπραξης».

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται επιπλέον δαπάνη ποσού ύψους 
37.273€ για το έτος 2022 και ποσού ύψους 112.819€ 
ετησίως για κάθε επόμενο οικονομικό έτος, η οποία δύ-
ναται να αντιμετωπιστεί εντός των ανώτατων ορίων του 
Τακτικού Προϋπολογισμού εξόδων της ΑΑΔΕ έτους 2022 
και των επόμενων οικονομικών ετών, στο πλαίσιο του 
ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.), αποφασίζουμε: 

Α. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1111028
ΕΞ2019/05-08-2019 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. 
«Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 
2017/10-03-2017 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. 
«Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-
δων Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 968 και 1238), ως προς τη συγχώνευση 
ορισμένων Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), 

Α’-Β’ τάξεως, στον νομό Αττικής και Θεσσαλονίκης σε 
άλλες Δ.Ο.Υ. Α’ ή Δ.Ο.Υ. Α’-Β’ τάξεως, στον ίδιο νομό, κα-
θώς και της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-
01-2017 (Β’ 12, 52, 234 και 1032) όμοιας απόφασης και 
της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1119253 ΕΞ 2017/08-08-2017 
(Β’ 2823 και 3086) διαπιστωτικής πράξης του Διοικητή 
της Α.Α.Δ.Ε., ως προς τις αλλαγές που προκύπτουν από 
τις διατάξεις της πρώτης απόφασης, περί τροποποίη-
σης του Οργανισμού της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και καθορι-
σμός των οργανικών θέσεων προσωπικού Δ.Ο.Υ. στους 
προαναφερθέντες νομούς» (Β’ 3207), όπως τροποποιή-
θηκε με τις υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1017831 ΕΞ2020/07-
02-2020 (Β’ 376), Δ.ΟΡΓ.Α 1031989 ΕΞ2020/04-03-2020 
(Β’ 713), Δ.ΟΡΓ.Α 1039688 ΕΞ2020/20-03-2020 (Β’ 1042), 
Δ.ΟΡΓ.Α 1133185 ΕΞ 2020/16-11-2020 (Β’ 5107), Δ.ΟΡΓ. Α 
1031184 ΕΞ 2021/12-4-2021 (Β’ 1573), Δ.ΟΡΓ.Α 1093636 
ΕΞ 2021/25- 10-2021 (Β’  5001) και Δ.ΟΡΓ.Α 1111823 
ΕΞ2021/14-12-2022 (Β’ 6044) όμοιες, ως εξής:

1. Αναστέλλουμε τη συγχώνευση της Δ.Ο.Υ. Α’ Θεσσα-
λονίκης, Α’-Β’ τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. Ιωνίας Θεσσαλονίκης, 
Α’-Β’ τάξεως και εν γένει τα οριζόμενα στις διατάξεις της 
περ. IV της υποπαρ. 1 και της περ. δ’ της υποπαρ. 3 της 
παρ. Α’ της ίδιας απόφασης, ως προς τη διάρθρωση των 
αναφερόμενων σε αυτές Δ.Ο.Υ..

2. Η ημερομηνία συγχώνευσης της Δ.Ο.Υ. Α’ Θεσσαλο-
νίκης, Α’-Β’ τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. Ιωνίας Θεσσαλονίκης, Α’-Β’ 
τάξεως, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, θα καθορι-
στεί με νεότερη απόφασή μας.

Β. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι κατωτέρω αποφάσεις μας, 
υπό στοιχεία:

α) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β’ 4738) και
β) Δ.ΟΡΓ.Α 1111028ΕΞ2019/05-08-2019 (Β’ 3207).
Γ. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 27 Ιουλίου 2022

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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