
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ανακατανομή κενής οργανικής θέσης μόνιμου 
προσωπικού που έχει κατανεμηθεί στη Γενική 
Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουρ-
γείου Οικονομικών.

2 Tροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΗΔ/Φ.40/1057/
14.01.2015 απόφασης της Υφυπουργού Διοικητι-
κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης (Β’ 116) με θέμα «Ρύθμιση λεπτομερειακών 
και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση 
της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο «Πρό-
γραμμα Διαύγεια» των δαπανών των επιχορηγού-
μενων φορέων (άρθρο 10Β του ν. 3861/2010, όπως 
προστέθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4305/2014)».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 102129 ΕΞ 2020 (1)
Ανακατανομή κενής οργανικής θέσης μόνιμου 

προσωπικού που έχει κατανεμηθεί στη Γενι-

κή Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής του 

Υπουργείου Οικονομικών. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτε-

λικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κε-
ντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133),

β) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005» (Α’ 98) σε συνδυ-
ασμό με τις διατάξεις της περ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019,

γ) της περ. ε) της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-

σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστι-
κό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως ισχύει, δ) του
ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτι-
κή ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, δι-
οικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο -
Πρόγραμμα Διαύγεια - και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112),

ε) του άρθρου 7 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογρα-
φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» 
(Α΄ 131), όπως ισχύει,

στ) του 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),

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

η) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α΄ 181), όπως ισχύει,

θ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

2. α) Την υπ’ αρ. 2/87268/0004/30.11.2017 απόφα-
ση του Υπουργού Οικονομικών «Κατανομή των θέσε-
ων προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών μεταξύ 
των Γενικών Γραμματειών, της Ειδικής Γραμματείας του 
Υπουργείου και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθεί-
ας στον Υπουργό» (Β΄ 4229 και ΑΔΑ: 6Ν8ΦΗ-ΚΡ5), όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 2/73078/0004/09.10.2018
(Β’ 4519 και ΑΔΑ: ΩΤΘΤΗ-Τ7Ρ), όμοια.

β) Την υπ’ αρ. 2/11330/0004/9.2.2018 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Κατανομή θέσεων προσω-
πικού στις Υπηρεσίες εντός της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Β΄ 416), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 
2/31913/0004/20.4.2018 (Β΄1376) και υπό στοιχεία 54324 
ΕΞ 2019/22.05.2019 (Β΄ 2086), όμοιες.

γ) Την υπ’ αρ. 2/34276/0004/30.04.2018 διαπιστωτική 
πράξη του Υπουργού Οικονομικών «Κατάργηση της Γενι-
κής Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του 
Υπουργείου Οικονομικών και πενήντα δύο (52) οργανι-
κών θέσεων αυτής» (ΑΔΑ: Ω7ΛΑΗ-3Α0).

3. Την υπό στοιχεία Υ44/05.08.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 3299).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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4. Την υπό στοιχεία 27871 ΕΞ 2020/06.03.2020 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία διορίστηκε η Πη-
νελόπη Παγώνη του Σωτηρίου στη θέση της Υπηρεσιακής 
Γραμματέως του Υπουργείου Οικονομικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 185).

5. Την υπ’ αρ. 19232/20.03.2020 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών, με την οποία διορίστηκε η Γεωργία 
Βαλατσού του Αθανασίου στη θέση της Υπηρεσιακής 
Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 221).

6. Την υπό στοιχεία 59761 ΕΞ 2020/15.06.2020 ει-
σήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Οικονομικών.

7. α) Το υπό στοιχεία 55118 ΕΞ 2020/03.06.2020 έγ-
γραφο του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Δημοσι-
ονομικών Ελέγχων.

β) Το υπό στοιχεία 55106 ΕΙ 2020/03.06.2020 έγγραφο 
της Δημοσιονομικής Υπηρεσίας Εποπτείας και Ελέγχου 
στο Ν. Καρδίτσας.

8. Την ανάγκη ανακατανομής μίας (1) κενής οργανικής 
θέσης μόνιμου προσωπικού κατηγορίας Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης (ΔΕ) του κλάδου Δημοσιονομικών που έχει 
κατανεμηθεί στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγ-
χων του Υπουργείου Οικονομικών, με σκοπό την αποτελε-
σματικότερη λειτουργία της Δημοσιονομικής Υπηρεσίας 
Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) στο Ν. Καρδίτσας.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού εκτιμώμενου μέσου ύψους 2.280,00 
€ για το τρέχον οικονομικό έτος και 4.560,00 € για κα-
θένα από τα επόμενα έτη του εγκεκριμένου ΜΠΔΣ
(ΕΦ 1023-204-0000000 και ΑΛΕ μισθοδοσίας), η οποία 
θα αντιμετωπιστεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του 
τρέχοντος οικονομικού έτους και από τις προβλέψεις των 
επόμενων ετών του εγκεκριμένου ΜΠΔΣ, αποφασίζουμε:

Ανακατανέμουμε (μέσω της σύστασης-κατάργησης 
θέσεων) μία (1) κενή οργανική θέση μόνιμου προσωπι-
κού κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) του 
κλάδου Δημοσιονομικών του Υπουργείου Οικονομικών 
σε κατηγορία και κλάδο, ως εξής:

α. καταργείται μία (1) κενή οργανική θέση μόνιμου 
προσωπικού του κλάδου ΔΕ Δημοσιονομικών,

β. συνιστάται μία (1) κενή οργανική θέση μόνιμου προ-
σωπικού του κλάδου ΤΕ Δημοσιονομικών.

Ως εκ τούτου, το σύνολο των οργανικών θέσεων των 
αντίστοιχων κλάδων του Υπουργείου Οικονομικών δια-
μορφώνονται ως ακολούθως:

ΤΕ Δημοσιονομικών 174

ΔΕ Δημοσιονομικών 277
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2020

 Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Οι Υπηρεσιακοί Γραμματείς Υπουργείων

Οικονομικών Εσωτερικών

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΑΓΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΤΣΟΥ   

   Αριθμ. 25279 ΕΞ 2020 (2)
Tροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΗΔ/Φ.40/1057/

14.01.2015 απόφασης της Υφυπουργού Διοικητι-

κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-

νησης (Β’ 116) με θέμα «Ρύθμιση λεπτομερεια-

κών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω 

ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης 

στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» των δαπανών των 

επιχορηγούμενων φορέων (άρθρο 10Β του ν. 

3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 

του ν. 4305/2014)». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-

φιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85), όπως ισχύει,
2. του άρθρου 1 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευ-

ση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορι-
σμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και 
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119), όπως ισχύει,

3. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121 και Α΄ 126 Διορθώσεις Σφαλμά-
των), όπως ισχύει,

4. της υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφασης του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επι-
κρατείας» (Β΄ 2902),

5. του άρθρου 10Β του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικη-
τικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 112) όπως προστέθηκε με το άρθρο 
16 του ν. 4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω 
χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δη-
μόσιου τομέα (Α΄ 237), τροποποίηση του ν. 3448/2006 
(Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις δια-
τάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της 
διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνι-
σμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις»,

6. του άρθρου 64 του ν. 4305/2014 (Α΄ 237),
7. της υπό στοιχεία ΕΞ 604/2012 (Γ.Υφ.) ΔΙΣΚΠΟ/Φ.1/

οικ. 10885/2012 απόφασης του Υφυπουργού Διοικητι-
κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
«Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την 
εφαρμογή του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργά-
νων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες δι-
ατάξεις» (Β΄ 1476),

8. της υπό στοιχεία ΔΗΔ/Φ.40/1057/2015 απόφασης 
της Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης «Ρύθμιση λεπτομερειακών 
και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της 
διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο "Πρόγραμμα Δι-
αύγεια" των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων 
(άρθρο 10Β του ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το 
άρθρο 16 του ν. 4305/2014)» (Β’ 116),
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9. της υπό στοιχεία ΔΗΔ/Φ.40/39514/2015 (Β’ 2844) από-
φασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοι-
κητικής Ανασυγκρότησης «Τροποποίηση της υπό στοι-
χεία ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.01.2015 υπουργικής απόφασης
(Β’ 116) με θέμα «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών 
θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας 
μέσω της ανάρτησης στο "Πρόγραμμα Διαύγεια" των 
δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων (άρθρο 10Β
του ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16
ν. 4305/2014)»,

10. της υπό στοιχεία ΔΗΔ/Φ.40/14390/2016 (Β’ 1507) 
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Tροποποίηση της υπό στοι-
χεία ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.01.2015 υπουργικής απόφασης
(Β’ 116) «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων 
για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της 
ανάρτησης στο "Πρόγραμμα Διαύγεια" των δαπανών των 
επιχορηγούμενων φορέων (άρθρο 10Β του ν. 3861/2010,
όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4305/2014)»»,

11. της υπό στοιχεία ΔΗΔ/Φ.40/21155/2017 (Β’ 2277) 
απόφασης της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης «Tροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΗΔ/Φ.40/ 
1057/14.1.2015 υπουργικής απόφασης (Β’ 116) με θέμα 
«Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την 
περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτη-
σης στο "Πρόγραμμα Διαύγεια" των δαπανών των επι-
χορηγούμενων φορέων (άρθρο 10Β του ν. 3861/2010, 
όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4305/2014)»»,

12. της υπό στοιχεία ΔΗΔ/17304/2018 (Β΄ 1810) απόφα-
σης της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Tρο-
ποποίηση της υπό στοιχεία ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.01.2015 
υπουργικής απόφασης (Β΄ 116) με θέμα «Ρύθμιση λε-
πτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω 
ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο "Πρό-
γραμμα Διαύγεια" των δαπανών των επιχορηγούμενων 
φορέων (άρθρο 10Β του ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε 
με το άρθρο 16 ν. του 4305/2014)»»,

13. της υπό στοιχεία ΔΗΔ/17089/2019 (Β΄ 1642) από-
φασης της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
«Τροποποίηση της ΔΗΔ/Φ.40/1057/ 14.01.2015 υπουρ-
γικής απόφασης (Β΄ 116) με θέμα «Ρύθμιση λεπτομερει-

ακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση 
της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο ’’Πρόγραμμα 
Διαύγεια’’ των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων 
(άρθρο 10Β του ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το 
άρθρο 16 του ν. 4305/2014)»»,

14. της υπό στοιχεία 9208 ΕΞ 2020/13.04.2020
(Β΄ 1528) απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Τρο-
ποποίηση της ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.01.2015 υπουργικής 
απόφασης (Β΄ 116) με θέμα «Ρύθμιση λεπτομερειακών 
και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της 
διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο ”Πρόγραμμα Δι-
αύγεια” των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων 
(άρθρο 10Β του ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το 
άρθρο 16 του ν. 4305/2014)»»,

15. της υπό στοιχεία 17556 ΕΞ 2020/9.7.2020 (Β΄ 3051)
απόφασης του Υπουργού Επικρατείας«Τροποποίηση της 
υπ’ αρ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.1.2015 (Β’ 116) υπουργικής 
απόφασης με θέμα «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τε-
χνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφά-
νειας μέσω της ανάρτησης στο “Πρόγραμμα Διαύγεια“ 
των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων (άρθρο 
10Β του ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 
16 του ν. 4305/2014)»».

Β. Την ανάγκη αντιμετώπισης προβλημάτων που πα-
ρατηρήθηκαν διαχρονικά κατά την υποβολή στοιχείων 
δαπανών από υπόχρεους φορείς κατ’ εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 10Β του ν. 3861/2010 (Α΄ 112).

Γ. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Η παρ. 1 του άρθρου 9 της υπό στοιχεία ΔΗΔ/ 
Φ.40/1057/14.01.2015 (Β΄ 116) υπουργικής απόφασης 
αντικαθίσταται ως εξής: «Στοιχεία που αφορούν δαπάνες 
συντελεσθείσες από 01.01.2015 έως 31.12.2019 αναρτώ-
νται μέχρι την 16.10.2020».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2020

O 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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