
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Λειτουργία παραρτημάτων Νηπιαγωγείων για το 
σχολικό έτος 2020 - 2021 και τροποποίηση της υπό 
στοιχεία Φ.10/ΜΑ/115032/Δ1/4-9-2020 υπουργι-
κής απόφασης «Λειτουργία παραρτημάτων Νηπια-
γωγείων για το σχολικό έτος 2020 - 2021» (Β’ 3787).

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.127080/57460/
21-12-2010 απόφασης του Υπουργού Εσωτερι-
κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Φ.10/ΜΑ/128881/Δ1 (1)
Λειτουργία παραρτημάτων Νηπιαγωγείων για 

το σχολικό έτος 2020 - 2021 και τροποποίηση 

της υπό στοιχεία Φ.10/ΜΑ/115032/Δ1/4-9-2020 

υπουργικής απόφασης «Λειτουργία παραρτη-

μάτων Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2020 - 

2021» (Β’ 3787). 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 1566/ 

1985 «Δομή και Λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 167), 
όπως τροποποιήθηκε με την περ. β’ της παρ. 1 του άρ-
θρου 73 του ν. 3518/2006 «Αναδιάρθρωση των κλάδων 
του ταμείου συντάξεων μηχανικών και εργοληπτών 
δημοσίων έργων (ΤΣΜΕΔΕ) και ρύθμιση άλλων θεμά-
των αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας» (Α’ 272).

2. Τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 59 του ν. 3966/ 
2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών 
Σχολείων/Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 
Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών 
και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» 
(Α’ 118).

3. 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).

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

5. Την υπό στοιχεία 7922/Υ1/05-8-2020 κοινή από-
φαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυ-
πουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» 
(Β’ 3298).

6. Τις εισηγήσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων 
Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

- Τις υπό στοιχεία Φ.9151/30-6-2020, Φ.2.1/9992/
14-7-2020, Φ.2.1/12352/11-9-2020 και Φ.2.1/12744/
16-9-2020 της ΠΔΕ Αττικής.

- Την υπό στοιχεία Φ.2.1/7572/10-9-2020 της ΠΔΕ Δυ-
τικής Ελλάδας.

7. Τις εισηγήσεις των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης, ως ακολούθως:

- Την υπό στοιχεία Φ.19.1/6521/29-6-2020 - 2η ανα-
κοινοποίηση στις 09-07-2020 και την υπό στοιχεία 
Φ.19/1/9327/09-9-2020 της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας.

- Τις υπ’ αρ. 14687/9-9-2020 και 14673/9-9-2020 της 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά.

- Την υπ’ αρ. 10123/4-9-2020 της Διεύθυνσης Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας.

8. Τις γνωμοδοτήσεις των ΠΥΣΠΕ ως ακολούθως:
- Το υπ’ αρ. 11/07-07-2020 πρακτικό του ΠΥΣΠΕ ΔΙΠΕ 

Β΄ Αθήνας.
- Το υπ’ αρ. 25/09-09-2020 πρακτικό του ΠΥΣΠΕ ΔΙΠΕ 

Πειραιά.
- Το υπ’ αρ. 18/26-08-2020 πρακτικό του ΠΥΣΠΕ ΔΙΠΕ 

Αχαΐας.
9. Τις γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων, ως 

ακολούθως:
- Την υπ’ αρ. 53/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμ-

βουλίου του Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης.
- Την υπ’  αρ. 208/2020 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Πειραιά και την υπ’ αρ. 1020/
08-09-2020 βεβαίωση Ανάληψης Δαπάνης Λειτουργικών 
Εξόδων της Σχολικής Επιτροπής.

- Την υπ’ αρ. 132/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου και το υπ’ αρ. 15571/09-09-2020 έγγραφο του 
Δήμου Κορυδαλλού.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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- Την υπ’ αρ. 158/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την υπ’ αρ. 438/25-8-2020 βεβαίωση Ανάληψης 
Δαπάνης Λειτουργικών Εξόδων και την υπ’ αρ. 22619/31-8-2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου 
Αιγιαλείας.

10. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋ-
πολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/47126875/Β1/
23-9-2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Α. Εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2020 - 2021 η λειτουργία των κάτωθι Παραρτημάτων των Νηπιαγωγείων:

Α/Α
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΠΕΥΚΗΣ 9051581

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – 
ΠΕΥΚΗΣ ΠΡΟΚΑΤ επί της οδού 
Σωκράτους 2 (Ελ. Βενιζέλου)

2. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 9520275 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

(Στο 2ο Δημ. Σχ. Νέου Φαλήρου)

3. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 9520085

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 
(Σε ενοικιαζόμενο χώρο επί της 

οδού Ταξιαρχών 3)

4. ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΚΑΜΑΡΩΝ 9060453 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 
(Στην Τοπική Κοινότητα Ζήριας)

Β. Τροποποιείται η υπό στοιχεία Φ.10/ΜΑ/115032/Δ1/4-9-2020 υπουργική απόφαση «Λειτουργία παραρτημάτων 
Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2020-2021» (Β’ 3787), ως εξής:

Στην 31η σειρά του πίνακα, στο κελί ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, αντικαθίσταται το «Στην Ελευθερίου Βενιζέλου και Σωκράτους» 
με το «Στον 2ο Παιδικό Σταθμό, Εθνικής Αντιστάσεως και Γρ. Λαμπράκη» και στην 89η σειρά του πίνακα, στο κελί 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, αντικαθίσταται το «Στο 2ο Δημ. Σχ. Κορυδαλλού» με το «ΠΡΟΚΑΤ επί των οδών Πελοπίδα και Ζαλόγ-
γου» ώστε oι σειρές 31η και 89η να διαμορφωθούν ως ακολούθως:

Α/Α
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΠΕΥΚΗΣ 9051449

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – 
ΠΕΥΚΗΣ (Στον 2ο Παιδικό 

Σταθμό, Εθνικής Αντιστάσεως 
και Γρ. Λαμπράκη)

2. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 9520280

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 
(ΠΡΟΚΑΤ επί των οδών 

Πελοπίδα και Ζαλόγγου)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 25 Σεπτεμβρίου 2020

Η Υφυπουργός

ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Ι

    Αριθμ. 60908/Σ: 15007 (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.127080/57460/21-12-2010 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Απο-

κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 1 του ν. 344/1976 «Περί ληξιαρχικών πράξεων» (Α’ 143), όπως αυτός 

τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την υπό στοιχεία Φ. 127080/57460/21-12-2010 απόφαση περί «Υποδιαίρεση Ληξιαρχικής Περιφέρειας Δήμων 

που συνιστώνται από συνένωση Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τον ν. 3852/2010» (Β’ 1984).
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3. 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).

4. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων» (Α’ 208) και το π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση 
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας 
του Πολίτη» (Α’ 159).

5. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτε-
ρικών» (Α’ 180), όπως ισχύει.

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121) και την υπό στοιχεία 1095Α/2019 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β΄ 3180).

7. Το υπ’ αρ. 22687/22-8-2020 έγγραφο του Δήμου Χα-
νίων Νομού Χανίων, με το οποίο αιτείται τη συγχώνευση 
όλων των Ληξιαρχείων των Δημοτικών του Ενοτήτων 
(Ακρωτηρίου, Ελ. Βενιζέλου, Θερίσσου, Κεραμίων, Νέας 
Κυδωνίας, Σούδας, Χανίων) σε ένα Ληξιαρχείο, έτσι ώστε 
στο εξής να υφίσταται Ληξιαρχείο μόνον στην έδρα του 
Δήμου στα Χανιά, εξαιτίας της μικρής χιλιομετρικής από-
στασης ανάμεσα στα υπό συγχώνευση Ληξιαρχεία, του 
μικρού αριθμού πράξεων που καταχωρίζονται σε αυτά 
και της ανάγκης εξοικονόμησης πόρων και ανθρώπινου 
δυναμικού του Δήμου.

8. Το από 31-7-2020 έγγραφο του Δήμου Νεάπολης - 
Συκεών Νομού Θεσσαλονίκης, με οποίο αιτείται τη συγ-
χώνευση των Ληξιαρχείων των Δημοτικών του Ενοτήτων 
(Νεάπολης, Πεύκων, Συκεών) σε ένα Ληξιαρχείο, έτσι 
ώστε στο εξής να υφίσταται Ληξιαρχείο μόνο στην έδρα 
του Δήμου στις Συκιές, εξαιτίας της μικρής χιλιομετρικής 
απόστασης ανάμεσα στα υπό συγχώνευση Ληξιαρχεία, 
του μικρού αριθμού πράξεων που καταχωρίζονται σε 
αυτά και της ανάγκης εξοικονόμησης πόρων και ανθρώ-
πινου δυναμικού του Δήμου.

9. Το υπ’ αρ. 2330/11-2-2020 έγγραφο του Δήμου Παι-
ονίας Νομού Κιλκίς, με το οποίο αιτείται τη συγχώνευση:

α. των Ληξιαρχείων των Δημοτικών Ενοτήτων Πολυκά-
στρου και Αξιούπολης, έτσι ώστε στο εξής να υφίσταται 
Ληξιαρχείο μόνον στη Δημοτική Ενότητα Πολυκάστρου, 
καθώς και

β. των Ληξιαρχείων των Δημοτικών Ενοτήτων Γουμέ-
νισσας και Λιβαδίων, έτσι ώστε στο εξής να υφίσταται 
Ληξιαρχείο στη δημοτική ενότητα Γουμένισσας, εξαιτίας 
της μικρής χιλιομετρικής απόστασης ανάμεσα στα υπό 
συγχώνευση Ληξιαρχεία, του μικρού αριθμού πράξεων 
που καταχωρίζονται σε αυτά και της ανάγκης εξοικονό-
μησης πόρων και ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου.

10. Το υπ’  αρ. 9138/1-9-2020 έγγραφο του Δήμου 
Πηνειού Νομού Ηλείας, με το οποίο αιτείται τη συγχώ-
νευση των Ληξιαρχείων των Δημοτικών Ενοτήτων του 

(Βαρθολομιού, Γαστούνης, Τραγανού) σε ένα Ληξιαρχείο, 
έτσι ώστε στο εξής να υφίσταται Ληξιαρχείο μόνον στην 
έδρα του Δήμου στη Γαστούνη, εξαιτίας της μικρής χι-
λιομετρικής απόστασης ανάμεσα στα υπό συγχώνευση 
Ληξιαρχεία, του μικρού αριθμού πράξεων που καταχω-
ρίζονται σε αυτά και της ανάγκης εξοικονόμησης πόρων 
και ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου.

11. Το υπ’ αρ. 6692/2-4-2020 έγγραφο του Δήμου Μεσ-
σήνης Νομού Μεσσηνίας, με το οποίο αιτείται τη συγχώ-
νευση των Ληξιαρχείων των Δημοτικών Ενοτήτων Αρι-
στομένους και Τρικόρφου με το Ληξιαρχείο Δημοτικής 
Ενότητας Μεσσήνης, εξαιτίας της μικρής χιλιομετρικής 
απόστασης ανάμεσα στα υπό συγχώνευση Ληξιαρχεία 
του μικρού αριθμού πράξεων που καταχωρίζονται σε 
αυτά και της ανάγκης εξοικονόμησης πόρων και ανθρώ-
πινου δυναμικού του Δήμου.

12. Το υπ’  αρ. 4204/6-3-2020 έγγραφο του Δήμου 
Γρεβενών Νομού Γρεβενών, με το οποίο αιτείται τη συγ-
χώνευση των Ληξιαρχείων των Δημοτικών Ενοτήτων 
Περιβολίου, Μεσολουρίου, Δότσικου και Φιλιππαίων με 
το Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Γρεβενών, εξαιτίας 
της μικρής χιλιομετρικής απόστασης ανάμεσα στα υπό 
συγχώνευση Ληξιαρχεία, του μικρού αριθμού πράξεων 
που καταχωρίζονται σε αυτά και της ανάγκης εξοικονό-
μησης πόρων και ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου.

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπο-
λογισμού ούτε του Προϋπολογισμού του Υπουργείου 
Εσωτερικών, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε μερικώς την υπό στοιχεία Φ.127080/
57460/21-12-2010 απόφαση:

α) ως προς τον Δήμο Χανίων Νομού Χανίων, ώστε στον 
ανωτέρω Δήμο να υπάρχει εφεξής μία (1) Ληξιαρχική 
Περιφέρεια, η οποία ταυτίζεται με τα όρια του Δήμου, 
χωρίς ληξιαρχικές υποδιαιρέσεις,

β) ως προς τον Δήμο Νεάπολης - Συκεών Νομού Θεσ-
σαλονίκης, ώστε στον ανωτέρω Δήμο να υπάρχει εφεξής 
μία (1) Ληξιαρχική Περιφέρεια, η οποία ταυτίζεται με τα 
όρια του Δήμου, χωρίς ληξιαρχικές υποδιαιρέσεις,

γ) ως προς τον Δήμο Πηνειού Νομού Ηλείας, ώστε στον 
ανωτέρω Δήμο να υπάρχει εφεξής μία (1) Ληξιαρχική 
Περιφέρεια, η οποία ταυτίζεται με τα όρια του Δήμου, 
χωρίς ληξιαρχικές υποδιαιρέσεις,

δ) ως προς τον Δήμο Παιονίας Νομού Κιλκίς, ώστε στον 
ανωτέρω Δήμο να υπάρχουν εφεξής δύο (2) Ληξιαρχικές 
Περιφέρειες,

ε) ως προς τον Δήμο Μεσσήνης Νομού Μεσσηνίας, 
ώστε στον ανωτέρω Δήμο να υπάρχουν εφεξής έξι (6) 
Ληξιαρχικές Περιφέρειες,

στ) ως προς τον Δήμο Γρεβενών Νομού Γρεβενών, 
ώστε στον ανωτέρω Δήμο να υπάρχουν εφεξής δέκα 
(10) Ληξιαρχικές Περιφέρειες.

Η ισχύς της ανωτέρω απόφασης αρχίζει την 01-01-2021.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Υφυπουργός

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ   
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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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