
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Απόδοση στον κρατικό προϋπολογισμό ποσο-
στού επί του θετικού οικονομικού αποτελέσμα-
τος της οικονομικής διαχείρισης της Εθνικής Επι-
τροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του 
έτους 2020.

2 Aντικατάσταση της υπό στοιχεία 1042 ΕΞ 2021 
κοινής απόφασης του Υφυπουργού Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας 
«Καθορισμός διαδικασίας ενημέρωσης και επιβε-
βαίωσης της προγραμματισμένης ημερομηνίας 
εμβολιασμού του πολίτη μέσω των Κέντρων Εξυ-
πηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)» (Β’ 86).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. 18273 ΕΞ 2021 (1)
Απόδοση στον κρατικό προϋπολογισμό ποσο-
στού επί του θετικού οικονομικού αποτελέσμα-
τος της οικονομικής διαχείρισης της Εθνικής Επι-
τροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του 
έτους 2020.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των παρ. 6 και 7 του άρθρου 75 του ν. 4070/2012 

«Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, 
Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (Α’ 82),

β. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), σε συνδυασμό 
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),

γ. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85) και ιδίως της περ. η’ της 
παρ. 4 του άρθρου 42,

δ. 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),

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

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

ζ. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

2. Tην υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας» (Β’ 2902).

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

4. Το υπό στοιχεία 11600/Φ.500/08.04.2021 έγγραφο 
της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρο-
μείων, με το οποίο γνωστοποίησε την υπ’ αρ. 986/14/ 
05.04.2021 απόφαση με θέμα: «Έγκριση Οικονομικών 
καταστάσεων της 31ης-12-2020, Απολογιστικής Κατά-
στασης, Εκτέλεσης Προϋπολογισμού 2020 και υποβολή 
εισήγησης της ΕΕΤΤ προς τον Υπουργό Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης και τον Υπουργό Οικονομικών για έκδοση 
κοινής υπουργικής απόφασης, για την απόδοση στον 
κρατικό προϋπολογισμό: α) ποσοστού επί του θετικού 
αποτελέσματος της οικονομικής διαχείρισης της ΕΕΤΤ 
έτους 2020 και β) του αδιάθετου αποθεματικού της ΕΕΤΤ 
έτους 2019» (ΑΔΑ: ΩΑ4Σ639-22Φ).

5. Το υπό στοιχεία 12090 ΕΞ 2021/22.04.2021 έγγραφο 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

6. Την υπό στοιχεία 12020 ΕΞ 2021/22-4-2021 κοινή 
υπουργική απόφαση με θέμα «Απόδοση στον κρατικό 
προϋπολογισμό του αδιάθετου αποθεματικού για δα-
πάνες της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων(ΓΓΤΤ) της οικονομικής διαχείρισης της 
Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 
(ΕΕΤΤ) έτους 2019» (Β’ 1979).

7. Την υπό στοιχεία 12725 ΕΞ 2021/27.04.2021 εισήγη-
ση δημοσιονομικών επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης από την οποία προκύπτει ότι από την εφαρ-
μογή της εν λόγω απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη, 
αλλά εγγράφονται έσοδα στον τακτικό προϋπολογισμό 
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και συγκεκριμένα στον ΑΛΕ 1310801001 - «Μέρισμα 
ΕΕΤΤ», συνολικού ύψους 43.049.155,17 €.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Την απόδοση από την ΕΕΤΤ στον κρατικό προϋπολο-
γισμό (ΑΛΕ 1310801001) του ποσού των σαράντα τριών 
εκατομμυρίων σαράντα εννιά χιλιάδων εκατό πενήντα 
πέντε ευρώ και δεκαεπτά λεπτών (43.049.155,17 €), το 
οποίο αντιστοιχεί στο 80 % του θετικού οικονομικού 
αποτελέσματος της ΕΕΤΤ έτους 2020.

2. Η κατάθεση του ανωτέρω χρηματικού ποσού γίνε-
ται στην οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και αντί-
γραφο του αποδεικτικού κατάθεσης κοινοποιείται στο 
Τμήμα Β’ Προϋπολογισμού - Εσόδων της Διεύθυνσης 
Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λο-
γιστηρίου του Κράτους.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 7 Ιουνίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Επικρατείας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

    Ι 

 Αριθμ. 19483 ΕΞ 2021 (2)
Aντικατάσταση της υπό στοιχεία 1042 ΕΞ 2021 

κοινής απόφασης του Υφυπουργού Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας 

«Καθορισμός διαδικασίας ενημέρωσης και επι-

βεβαίωσης της προγραμματισμένης ημερομηνί-

ας εμβολιασμού του πολίτη μέσω των Κέντρων 

Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)» (Β’ 86). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  -

ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της 

δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVlD-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής 
μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξε-
ων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους οργανισμούς τοπι-
κής αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» 
(Α’ 256), και ιδίως της παρ. 4 του άρθρου 57,

β) 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 (Γενικός Κα-
νονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (L 119/1),
γ) των παρ. 3 και 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 

«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 45),

δ) της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Ανα-
βάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 102),

ε) των άρθρων 15 και 17 του ν. 3274/2004 «Οργάνωση 
και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
πρώτου και δεύτερου βαθμού» (Α’ 195),

στ) του άρθρου 8 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την 
οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική 
διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» (Α’ 102),

ζ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

η) του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς 
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131),

θ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δε-
δομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην 
εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137),

ι) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρο-
νικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

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

ιβ) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

2. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας» (Β’ 2902).

3. Την υπ’ αρ. 1033/08.01.2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης, Γεώργιο Γεωργαντά» (Β’ 22).

4. Την υπ’ αρ. 118944/23.10.2019 απόφαση του Υπουρ-
γού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικό-
τητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστη-
μάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

5. Την υπ’ αρ. 29810/2020/23.10.2020 απόφαση του 
Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποίησης 
υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες 
υπηρεσίες» (Β’ 4798).

6. Την υπ’ αρ. 5230/24.12.2020 απόφαση του Υπουρ-
γού Επικρατείας «Ρύθμιση τεχνικών και οργανωτικών 
ζητημάτων για τη λειτουργία του Συστήματος και της 
Πλατφόρμας Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού κατά 
του κορωνοϊού COVID-19, της διαδικασίας επιβεβαίωσης 
της προγραμματισμένης συνεδρίας, των απαιτούμενων 
διασυνδέσεων του Συστήματος και της Πλατφόρμας με 
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άλλα πληροφοριακά συστήματα, της διαδικασίας αυ-
θεντικοποίησης, καθώς και κάθε αναγκαίας τεχνικής ή 
άλλης λεπτομέρειας» (Β’ 5723).

7. Το πρακτικό της 30ής Συνεδρίασης της Εθνικής Επι-
τροπής Εμβολιασμών για το 2021.

8. Την υπό στοιχεία 1042 ΕΞ 2021 κοινή απόφαση του 
Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουρ-
γού Επικρατείας «Καθορισμός διαδικασίας ενημέρωσης 
και επιβεβαίωσης της προγραμματισμένης ημερομηνίας 
εμβολιασμού του πολίτη μέσω των Κέντρων Εξυπηρέ-
τησης Πολιτών (ΚΕΠ)» (Β’ 86).

9. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατι-
κού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την αντικατάσταση της υπό στοιχεία 1042 ΕΞ 2021 
κοινής απόφασης του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας «Καθορισμός 
διαδικασίας ενημέρωσης και επιβεβαίωσης της προ-
γραμματισμένης ημερομηνίας εμβολιασμού του πολί-
τη μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)» 
(Β’ 86), ως εξής:

«Άρθρο 1
Διεκπεραίωση διαδικασίας διαχείρισης
και επιβεβαίωσης συνεδρίας εμβολιασμού
μέσω των ΚΕΠ

1. Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να ελέγξει αν ανήκει 
σε κάποια από τις ομάδες προς εμβολιασμό, σύμφωνα με 
τα κριτήρια της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών μέσω 
εξυπηρέτησης από υπάλληλο του Κ.Ε.Π. Ο υπάλληλος 
του Κ.Ε.Π. εισέρχεται στην ιστοσελίδα http://emvolio.
gov.gr και διαπιστώνει αν το φυσικό πρόσωπο πληροί 
τα κριτήρια της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών προ-
κειμένου να προγραμματίσει την ημερομηνία συνεδρίας 
εμβολιασμού, εισάγοντας το επώνυμο και τον ΑΜΚΑ του 
φυσικού προσώπου.

2. Τα φυσικά πρόσωπα, που πληρούν τα κριτήρια της 
Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, μπορούν να προγραμ-
ματίσουν την ημερομηνία συνεδρίας εμβολιασμού μέσω 
πιστοποιημένου υπαλλήλου του Κ.Ε.Π. Ο υπάλληλος του 
Κ.Ε.Π. εισέρχεται στην Πλατφόρμα Διαχείρισης Συνεδρι-
ών Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, η οποία 
λειτουργεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας 
Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) κατόπιν αυθεντικοποίησής του 
με τους Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης. Στη συνέχεια 
εισάγει τον ΑΜΚΑ του φυσικού προσώπου, ο οποίος μπο-
ρεί να επιλέξει το εμβολιαστικό κέντρο που επιθυμεί από 
μία λίστα που εμφανίζεται στην οθόνη.

3. Η Πλατφόρμα Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού 
παρουσιάζει τα διαθέσιμα χρονικά διαστήματα για τα 
οποία μπορεί το φυσικό πρόσωπο να προγραμματίσει 
τη συνεδρία εμβολιασμού. Μετά την επιλογή του επιθυ-

μητού χρονικού διαστήματος προτείνονται τα διαθέσιμα 
χρονικά διαστήματα για τον προγραμματισμό του επα-
ναληπτικού εμβολιασμού του φυσικού προσώπου, με 
την επιλογή του οποίου ολοκληρώνεται η διαδικασία.

4. Έλληνες πολίτες, πολίτες κράτους - μέλους της Ε.Ε. 
ή υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν πραγματοποι-
ήσει την πρώτη συνεδρία εμβολιασμού σε οποιοδήποτε 
άλλο κράτος πλην της Ελλάδας, δύνανται να προσέρχο-
νται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και να 
υποβάλουν αίτηση για προγραμματισμό της δεύτερης 
δόσης εμβολιασμού σε εμβολιαστικό κέντρο της χώρας, 
λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής 
Εμβολιασμών για τον τύπο του εμβολίου και το ελάχι-
στο μεσοδιάστημα μεταξύ 1ης και 2 δόσης. Το χρονικό 
διάστημα της δεύτερης δόσης καθορίζεται από τη δια-
θεσιμότητα των ελεύθερων ραντεβού. Τα ανωτέρω υπό 
τον όρο ότι θα προσκομίσουν βεβαίωση ή πιστοποιητικό 
που έχει εκδοθεί στο τρίτο κράτος και με το οποίο βε-
βαιώνεται η πραγματοποίηση της πρώτης δόσης εμβο-
λιασμού στο κράτος αυτό.

Ο υπάλληλος του Κ.Ε.Π. στον οποίο υποβάλλεται η 
αίτηση, κρατάει αντίγραφο της ανωτέρω βεβαίωσης ή 
του πιστοποιητικού για το αρχείο του.

5. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας το φυσικό 
πρόσωπο λαμβάνει τον μοναδικό κωδικό αριθμό ρα-
ντεβού, μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης 
(QR Code) καθώς και τις ακριβείς ώρες της προγραμμα-
τισμένης συνεδρίας εμβολιασμού.

6. Για την εξυπηρέτηση των χρηστών του πληροφο-
ριακού συστήματος, διατίθεται εγχειρίδιο χρήσης της 
ηλεκτρονικής εφαρμογής καθώς και υπηρεσία εξυπη-
ρέτησης των χρηστών (help desk) για την αναφορά και 
επίλυση προβλημάτων και την παροχή οδηγιών.

Άρθρο 2
H διαδικασία διαχείρισης και επιβεβαίωσης συνεδρίας 

εμβολιασμού δύναται να πραγματοποιείται και με υπεύ-
θυνη δήλωση εκπροσώπου».

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση ισχύει από την 17η Ιουνίου 2021.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 15 Ιουνίου 2021

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Ψηφιακής
Διακυβέρνησης Επικρατείας
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*02025441506210004*

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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