
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας στοιχείων φυ-
σικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομι-
κών οντοτήτων μη φορολογικού περιεχομένου 
σε Δήμους και φορείς του δημοσίου.

2 Καθορισμός ανωτάτου ορίου των επιτρεπομένων, 
κατά το έτος 2019 ημερών μετακίνησης εκτός 
έδρας, εντός και εκτός της Επικράτειας για εκτέ-
λεση υπηρεσίας, των Οργάνων Διοίκησης και των 
υπαλλήλων της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙ-
ΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 122220 ΕΞ 2019 (1)
Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας στοιχείων φυ-

σικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομι-

κών οντοτήτων μη φορολογικού περιεχομένου 

σε Δήμους και φορείς του δημοσίου. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Των παραγράφων 2, 3 και 5 του άρθρου 47 του

ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134), όπως ισχύουν.
2. Του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) «Κώδικας 

Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3. Του άρθρου 37 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄ 94), όπως 
ισχύουν.

4. Του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

5. Του ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α΄ 137) «Αρχή Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής 
του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/680».

6. Της αριθμ. 118944 ΕΞ 2019 απόφασης του Υπουργού 
Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας 
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 
Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης» (ΦΕΚ Β΄ 3990).

7. Του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/07-06-2010), όπως ισχύουν.

8. Του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (ΦΕΚ Α΄ 160), όπως 
ισχύουν.

9. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (ΦΕΚ Α΄ 181), όπως ισχύουν.

10. Του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ Α΄ 138), όπως ισχύουν.

11. Του π.δ. 75/2011 (ΦΕΚ Α΄ 182) «Περιφερειακές 
Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας», 
όπως ισχύουν.

12. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 119).

13. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών (ΦΕΚ Α΄ 121).

14. Της αριθμ. Υ6/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» 
(ΦΕΚ Β΄ 2902).

15. Του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νο-
μοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
(ΦΕΚ Α΄ 96).

Β. Τα υποβληθέντα αιτήματα στην Εφαρμογή Διαχεί-
ρισης Αιτημάτων Διαλειτουργικότητας του Κέντρου Δι-
αλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

• το αριθμ. 1699/01-10-2019 αίτημα του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

• το αριθμ. 1601/19-07-2019 αίτημα του Υπουργείο 
Οικονομικών,

• το αριθμ. 1106/06-07-2018 αίτημα του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
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• το αριθμ. 585/3-05-2017 αίτημα του Δήμου Αγ. Δη-
μητρίου,

• το αριθμ. 711/29-05-2017 αίτημα της Κεντρικής Ένω-
σης Δήμων Ελλάδος,

Γ. Το αριθμ. ΔΣΑΕ 4005425 ΕΞ 2018/29-06-2018 αίτημα 
της Γ.Γ.Π.Σ.προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.) με θέμα: «Έγκριση Αιτημάτων Διαλειτουργικό-
τητας Φορέων του Δημοσίου που έχουν υποβληθεί στο 
Κέντρο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Οικονο-
μικών και αφορούν στην Περιοχή «Στοιχεία Μητρώου 
Υπουργείου Οικονομικών (Α.Α.Δ.Ε.)».

Δ. Το αριθμ. ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ΄ 1140220 ΕΞ 2019/
11-10-2019 έγγραφο της Α.Α.Δ.Ε. προς την Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. με 
θέμα «Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας διαδικτυακών 
υπηρεσιών για τη χορήγηση στοιχείων από την Α.Α.Δ.Ε. 
σε τρίτους φορείς».

Ε. Την αριθμ. 120997 ΕΞ 2019/29-10-2019 (ΑΔΑ: 
653ΩΗ-Ι2Ξ) απόφαση έγκρισης του Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 
Δημόσιας Διοίκησης.

ΣΤ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού,

αποφασίζουμε:
1.  Τη διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας για τα κάτωθι 

στοιχεία φυσικών προσώπων μη φορολογικού περιε-
χομένου:

• Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)
• Δ.Ο.Υ.
• Επώνυμο
• Όνομα
• Πατρώνυμο
• Μητρώνυμο
• Ημερομηνία γέννησης
• Τόπος γέννησης
• Πλήρη στοιχεία διεύθυνσης κατοικίας
• Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, στους παρακάτω φο-

ρείς:
- Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
- Υπουργείο Οικονομικών
- Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
- Δήμος Αγ. Δημητρίου
Τα ανωτέρω στοιχεία, τα οποία διαχειρίζεται η Ανεξάρ-

τητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αντλούνται από 
το Φορολογικό Μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών.

2. Την διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας για τα κάτωθι 
στοιχεία νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μη 
φορολογικού περιεχομένου:

• Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)
• Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.)
• Επωνυμία
• Διακριτικός τίτλος
• Πλήρη στοιχεία διεύθυνσης της έδρας
• Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, στους παρακάτω φο-

ρείς:
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υπουργείο Οικονομικών, 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δήμος 
Αγ. Δημητρίου.

Τα ανωτέρω στοιχεία, τα οποία διαχειρίζεται η Ανεξάρ-
τητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αντλούνται από 
το Φορολογικό Μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών.

 3. Σκοπός της διάθεσης διαδικτυακής υπηρεσίας στοι-
χείων φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νο-
μικών οντοτήτων μη φορολογικού περιεχομένου στους 
ανωτέρω φορείς είναι η ταυτοποίηση των στοιχείων φυ-
σικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντο-
τήτων κατά την άσκηση των κατά νόμο αρμοδιοτήτων 
των φορέων και η βελτίωση της αποτελεσματικότητας 
των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες.

4. Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών διενερ-
γείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) 
της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφά-
λειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τις διατάξεις 
περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

5. Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μοσχάτο, 31 Οκτωβρίου 2019

Ο Υπουργός

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ 

 Ι

Αριθμ. ΔΠΔΑ/28829/2086/Φ.ΟΑΣΑ (2)
  Καθορισμός ανωτάτου ορίου των επιτρεπομέ-

νων, κατά το έτος 2019 ημερών μετακίνησης 

εκτός έδρας, εντός και εκτός της Επικράτειας για 

εκτέλεση υπηρεσίας, των Οργάνων Διοίκησης και 

των υπαλλήλων της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣ-

ΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 2175/1993 (Α΄ 211) «Οργάνωση ενιαίου φορέα 

αστικών συγκοινωνιών στην περιοχή Αθηνών - Πειραιώς 
και Περιχώρων»,

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώ-
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)και 
διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 119 περ. 22 του 
ν. 4662/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία 
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών ορ-
γάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133/
07-08-2019),

γ) του άρθρου 1 του ν. 3920/2011 (Α΄ 33) «Εξυγίανση, 
αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινω-
νιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει,

δ) του άρθρου 3 του Κεφαλαίου Α΄ της Υποπαραγρά-
φου Δ.9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του Μέρους 
Β΄ του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις -
Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυ-
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σης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και 
ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματο-
δότησης»,

ε) του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες»,

στ) του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύ-
σταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,

ζ) του π.δ. 123/2017 (Α΄ 151) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών»,

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

 θ) του άρθρου 119 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισί-
ου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022» του ν. 4549/
2018 (Α΄ 105).

2. Τις αριθμ. πρωτ. αποφάσεις:
α) ΔΠΔΑ/16983/1203/Φ.ΟΑΣΑ/21-03-2019 (Β΄ 1039) 

του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουρ-
γού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: 'Έγκριση του προ-
ϋπολογισμού έτους 2019 του εποπτευόμενου φορέα του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)»",

β) 2/2179/ΔΠΓΚ/09-01-2018 (Β΄ 23) του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Στοχοθεσία -Πρό-
γραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού - Παρακολούθηση 
εκτέλεσης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και

γ) 340/18-07-2019 (Β΄ 3051) του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη».

3. Τις εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών:
α) 2/1901/ΔΠΓΚ/8-1-2019 (ΑΔΑ:9Β32Η-0Φ6) «Εκτέλε-

ση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019»,
β) 2/47891/ΔΠΓΚ/15-6-2018 (ΑΔΑ: Ψ4Γ6Η-94Φ) «Εκθέ-

σεις αναφοράς για το Μητρώο Δεσμεύσεων» και
γ) 2/47972/0026/ΔΠΔΣΜ/15-06-2018 (ΑΔΑ: Ω8ΛΝΗ-

4ΕΓ) «Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύ-
σεων».

4. Το αριθμ. 20279/31-10-2018 έγγραφο, συνο-
δευόμενο από το αριθμ. 686/17-10-2018 (ΑΔΑ: 
ΨΠΚΞ46ΨΧΕ3-Η33) απόσπασμα πρακτικού της  αριθμ. 
4127/2018 απόφασης του Διοικητικού της Συμβου-
λίου της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙ-
ΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)» και τα από
02-04 και 09-04-2019 μηνύματα.

5. Το αριθμ. ΔΠΔΑ/οικ.87091/4988/Φ.ΓΕΝ.ΘΕΜ/
13-11-2018 έγγραφο και το από 29-03-2019 μήνυμα της 
Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Ανα-
φορών του ΥΠ.Υ.ΜΕ.

6. Την από 05-09-2019 εισηγητική έκθεση του Γενι-
κού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 30.000,00 € πε-
ρίπου (κωδικός 64.01) για το τρέχον οικονομικό έτος και 
θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της εται-
ρείας, σύμφωνα με το αριθμ. ΔΠΔΑ/οικ.31526/2249/
Φ.ΟΑΣΑ/18-04-2019 έγγραφο του Υπουργείου Υποδο-
μών και Μεταφορών.

8. Την ανάγκη μετακίνησης του προσωπικού της εται-
ρείας «Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.», για την επίτευξη της αποτελεσμα-
τικότερης και απρόσκοπτης προώθησης του επιτελού-
μενου από την εταιρεία έργου, με τη συμμετοχή τους σε 
συνέδρια, εκθέσεις και σεμινάρια, εντός και εκτός της 
Επικράτειας, αποφασίζουμε:

Καθορίζεται το ανώτατο ετήσιο όριο των επιτρεπόμε-
νων κατ' έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας, εντός 
και εκτός της Επικράτειας, των Οργάνων Διοίκησης και 
των υπαλλήλων της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)», για το έτος 
2019, ως κατωτέρω:

1. Για τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Διευθύνοντα Σύμ-
βουλο της εταιρείας, μέχρι είκοσι πέντε (25) ημέρες για 
έκαστο εξ αυτών, με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρ-
θρου 6 του κεφαλαίου Β΄ της υποπαραγράφου Δ.9 της 
παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015.

2. Για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι πέντε 
(05) ημέρες για έκαστο εξ αυτών.

3. Για τους Ειδικούς Συμβούλους της εταιρείας, μέχρι 
έξι (06) ημέρες για έκαστο εξ αυτών.

4. Για τους Δικηγόρους, μέχρι τέσσερις (04) ημέρες για 
έκαστο εξ αυτών.

5. Για τους Μηχανικούς κατηγορίας ΠΕ, μέχρι οκτώ (08) 
ημέρες για έκαστο εξ αυτών.

6. Για τους Μηχανικούς κατηγορίας ΤΕ, μέχρι έξι (06) 
ημέρες για έκαστο εξ αυτών.

7. Για τους υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Διοικητικού -
Οικονομικού, μέχρι οκτώ (08) ημέρες για έκαστο εξ αυτών.

8. Για τους υπαλλήλους του κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Οι-
κονομικού, μέχρι πέντε (05) ημέρες για έκαστο εξ αυτών. 

9. Για τους υπαλλήλους του κλάδου ΔΕ Διοικητικού, 
μέχρι τέσσερις (04) ημέρες για έκαστο εξ αυτών.

Η δαπάνη που θα προκύψει από τις μετακινήσεις 
εκτός έδρας του προσωπικού της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣ-
ΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)» 
εντός και εκτός της Επικράτειας, έχει προβλεφθεί στον 
εγκεκριμένο προϋπολογισμό της εταιρείας για το τρέχον 
οικονομικό έτος.

Οι ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας που έχουν πραγ-
ματοποιηθεί εντός του έτους 2019, μέχρι της δημοσίευ-
σης της παρούσας, συμψηφίζονται με τις ημέρες εκτός 
έδρας που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2019

 Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών Υποδομών και Μεταφορών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ   
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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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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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