
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 77602/12-7-2021 από-
φασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων «Έγκριση Ειδικού Προγράμματος αντιμε-
τώπισης έκτακτων αναγκών: στόχοι και σύστημα 
διαχείρισης» (Β΄3391).

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/
Φ.4/25/οικ.13724/5-7-2021 κοινής απόφασης του 
Υπουργού Εσωτερικών και του Διοικητή της Εθνι-
κής Αρχής Διαφάνειας «Καθορισμός περιεχομέ-
νου, προϋποθέσεων και διαδικασίας συμμετοχής 
στο Πρόγραμμα Ελεγκτικής Επάρκειας Εσωτερι-
κού Ελεγκτή Δημόσιου Τομέα, του τρόπου, της 
διάρκειας και της διαδικασίας παρακολούθησης, 
και του τύπου του πιστοποιητικού Ελεγκτικής 
Επάρκειας» (Β΄ 2973).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    118558 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 77602/12-7-2021 από-

φασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-

σεων «Έγκριση Ειδικού Προγράμματος αντιμε-

τώπισης έκτακτων αναγκών: στόχοι και σύστημα 

διαχείρισης» (Β΄3391). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 

λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α΄ 133).

2. Του Μέρους ΙΗ΄ «Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης» του 
ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 167) και ιδίως το άρθρο 130.

3. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχεί-
ρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄143) και 
ιδίως τα άρθρα 23, 57, 78 και 79 και 80.

4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το 
οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119
του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

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

7. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).

8. Την υπ’ αρ. 38/2020 πράξη του Υπουργικού Συμ-
βουλίου της 31-8-2020 «Έγκριση και προσδιορισμός των 
πόρων υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Ανά-
πτυξης (Ε.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2021 -
2025» (Α΄ 174).

9. Την υπ’ αρ. 51875/07.05.2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

10. Την υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών 
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ» (Β’ 
2857)

11. Την υπ’ αρ. 82119/21.07.2021 εγκύκλιο - 1η τρο-
ποποίηση οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση 
του ΠΔΕ 2021 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 
2022 - 2024.

12. Την ανάγκη για άμεση και ολοκληρωμένη αντιμε-
τώπιση ειδικών προβλημάτων, αναγκών και δημιουργίας 
αναπτυξιακών ευκαιριών που προκύπτουν από τη διαδι-
κασία επανεκκίνησης της οικονομίας μετά την περίοδο 
προσαρμογής 2010-2018 και τους περιορισμούς που επι-
βλήθηκαν ως συνέπεια της πανδημίας του SARS COV-2.

13. Την υπ’ αρ. 118241/2.11.2021 εισήγηση της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την 
περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, ότι 
από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται 
πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού καθότι δεν μεταβάλλεται το ανώτατο όριο του 
προϋπολογισμού του Προγράμματος.
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14. Την υπ’ αρ. 77602/12-07-2021 απόφαση του Υφυ-
πουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Έγκριση Ειδικού 
Προγράμματος αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών: στό-
χοι και σύστημα διαχείρισης» (Β΄3391), αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 77602/12-07-2021 
απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων «Έγκριση Ειδικού Προγράμματος αντιμετώπισης 
έκτακτων αναγκών: στόχοι και σύστημα διαχείρισης» 
(Β΄3391), ως ακολούθως:

Άρθρο μόνο

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 «Στόχος 
Προγράμματος, περιοχή παρέμβασης, διάρκεια και προ-
ϋπολογισμός» αντικαθίσταται ως εξής:

«Ειδικότερα, το πρόγραμμα δύναται να καλύψει ανά-
γκες προσαρμογής των εθνικών πολιτικών σε επείγουσες 
εξωγενείς απαιτήσεις, αντιμετώπισης εκτάκτων οικονο-
μικών, υγειονομικών και άλλων αναγκών, καθώς και κάθε 
άλλη τεκμηριωμένη περίπτωση αντιμετώπισης κοινω-
νικών, οικονομικών ή περιβαλλοντικών προβλημάτων 
οξείας φύσεως».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 77602/12-07-2021 
απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων «Έγκριση Ειδικού Προγράμματος αντιμετώπισης 
έκτακτων αναγκών: στόχοι και σύστημα διαχείρισης» 
(Β΄3391).

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2021

Ο Υφυπουργός 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ  

I

Αριθμ.   ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/30/οικ.20703 (2)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/

Φ.4/25/οικ.13724/5.7.2021 κοινής απόφασης του 

Υπουργού Εσωτερικών και του Διοικητή της Εθνι-

κής Αρχής Διαφάνειας «Καθορισμός περιεχομέ-

νου, προϋποθέσεων και διαδικασίας συμμετοχής 

στο Πρόγραμμα Ελεγκτικής Επάρκειας Εσωτερι-

κού Ελεγκτή Δημόσιου Τομέα, του τρόπου, της 

διάρκειας και της διαδικασίας παρακολούθη-

σης, και του τύπου του πιστοποιητικού Ελεγκτι-

κής Επάρκειας» (Β΄ 2973). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 8 και 10 του άρθρου 9 και της 

παρ. 7 του άρθρου 79 του ν. 4795/2021 «Σύστημα Εσωτε-

ρικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραι-
ότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη 
δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση» (Α΄ 62).

2. Τα άρθρα 82 και 83 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό 
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυ-
βέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης» (A΄ 133).

3. Την 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 λογιστικό 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

4. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» (Α’ 112) και άλλες δια-
τάξεις» και τις όμοιες του Κεφαλαίου ΙΑ΄ του ν. 4727/2020 
«Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (Α’ 184).

5. Το άρθρο 7 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, 
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄131).

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

7. 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).

8. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

9. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσω-
τερικών» (Α΄ 180).

10. Το π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161).

11. Το π.δ. 57/2007 «Κωδικοποίηση διατάξεων της κεί-
μενης νομοθεσίας, που διέπουν το Εθνικό Κέντρο Δημό-
σιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)» (A΄ 59).

12. Το π.δ. 105/2018 «Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου 
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)»
(A΄ 203).

13. Την υπό στοιχεία Υ23/14-07-2021 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Διαπιστωτική Πράξη για τον διορισμό 
του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας» (ΥΟΔΔ 549).

14. Την υπ’ αρ. οικ.11699/19-05-2020 απόφαση του 
Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας «Οργανισμός 
της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.)» (Β΄ 1991).

15. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Ε.Κ.Δ.Δ.Α./Φ.4/οικ.9403/
24-4-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Κα-
θορισμός Συστήματος Πιστοποίησης Επιμόρφωσης»
(Β’ 1657).

16. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Ε.Κ.Δ.Δ.Α./Φ.4/12/3607/
4-1-2018 απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης «Καθορισμός των ειδικότερων προϋποθέ-
σεων συμμετοχής, των κριτηρίων, του οργάνου και της 
διαδικασίας επιλογής των υπαλλήλων στα προγράμματα 
του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης» (Β΄ 65).
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17. Τον Σχεδιασμό του Επιμορφωτικού Προγράμμα-
τος με τίτλο «Πιστοποίηση Επαγγελματικής Επάρκειας 
Εσωτερικού Ελεγκτή Δημόσιου Τομέα» του Ινστιτούτου 
Επιμόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. που εκπονήθηκε από Ομά-
δα Εργασίας με απόφαση της Προέδρου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 
(υπ’ αρ. 2014/3.6.2021 - ΑΔΑ: 67ΙP4691Φ0-84H).

18. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/25/οικ.13724/
5-7-2021 κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
και του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας «Καθο-
ρισμός περιεχομένου, προϋποθέσεων και διαδικασίας 
συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ελεγκτικής Επάρκειας 
Εσωτερικού Ελεγκτή Δημόσιου Τομέα, του τρόπου, της 
διάρκειας και της διαδικασίας παρακολούθησης, και 
του τύπου του πιστοποιητικού Ελεγκτικής Επάρκειας»
(Β΄ 2973).

19. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΔΑ/Φ4Π/15/20449/29-10-2021
εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών με την οποία 
βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας κοινής 
απόφασης δεν προκαλείται επιβάρυνση στον κρατικό 
προϋπολογισμό.

20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Την τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/

Φ.4/25/οικ.13724/5-7-2021 κοινής απόφασης του 
Υπουργού Εσωτερικών και του Διοικητή της Εθνικής 
Αρχής Διαφάνειας «Καθορισμός περιεχομένου, προϋ-
ποθέσεων και διαδικασίας συμμετοχής στο Πρόγραμμα 
Ελεγκτικής Επάρκειας Εσωτερικού Ελεγκτή Δημόσιου 
Τομέα, του τρόπου, της διάρκειας και της διαδικασίας 
παρακολούθησης, και του τύπου του πιστοποιητικού 
Ελεγκτικής Επάρκειας» (Β΄ 2973) ως εξής:

1. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 αντικαθίστανται ως 
εξής:

«1. Το Πρόγραμμα Πιστοποίησης Ελεγκτικής Επάρκειας 
Εσωτερικού Ελεγκτή Δημόσιου Τομέα δύναται να υλοποι-
είται με μεικτή εκπαίδευση (διδασκαλία σε αίθουσα ή/και 
σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση ή/και ασύγχρονη 
εξ αποστάσεως εκπαίδευση) σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στον πιστοποιημένο φάκελο σχεδιασμού του Προγράμ-
ματος και έχει διάρκεια κατ’ ελάχιστον 128 ώρες.

2. Το Πρόγραμμα καλύπτει τις θεματικές ενότητες και 
ώρες, ως εκάστοτε καθορίζονται στον φάκελο σχεδια-
σμού του Προγράμματος, σύμφωνα με τις θεσμικές, επι-
στημονικές και λοιπές εξελίξεις στα αντίστοιχα γνωστικά 
πεδία και κατ’ ελάχιστον περιλαμβάνει τα ακόλουθα γνω-
στικά πεδία: Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, Λειτουργία 
Εσωτερικού Ελέγχου, Έργο Μονάδας Εσωτερικού Ελέγ-
χου - Ελεγκτικός Κύκλος».

2. Η παρ. 3 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η γραπτή εξέταση μπορεί να περιλαμβάνει ενδει-

κτικώς τους ακόλουθους τύπους ερωτήσεων/θεμάτων: 
δομημένες ερωτήσεις κλειστού τύπου πολλαπλής επιλο-
γής, μελέτες περίπτωσης, ερωτήσεις ανάπτυξης, αλλά και 
συνδυασμό αυτών. Ο αριθμός των θεμάτων θα καθορίζε-
ται από την τεχνική της εξέτασης και σε περίπτωση που η 
εξέταση περιλαμβάνει αποκλειστικά ερωτήσεις κλειστού 
τύπου πολλαπλής επιλογής θα επιλέγονται 50 ερωτήσεις, 
κατόπιν κλήρωσης από δεξαμενή ερωτήσεων. Οι ερωτή-
σεις/θέματα τίθενται στη δεξαμενή της εξεταστικής δο-
κιμασίας πιστοποίησης με κατά το δυνατόν μεγαλύτερη 
αντιπροσωπευτικότητα, τόσο ως προς τον τύπο αυτών, 
όσο και ως προς τα γνωστικά πεδία του Προγράμματος 
τα οποία αφορούν. Η διαδικασία επιλογής των ερωτήσε-
ων πραγματοποιείται από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης 
(ΙΝ.ΕΠ.) του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.».

3. Το άρθρο 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο συμμετέχων/ουσα, ο/η οποίος/α αποτυγχάνει στην 

εξεταστική δοκιμασία, δύναται να την επαναλάβει στον 
επόμενο κύκλο του Προγράμματος ή σε ημερομηνία που 
θα καθοριστεί από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) 
του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. λαμβανομένων υπόψη των προθεσμιών 
που ορίζονται στο Μέρος Α΄ του ν. 4795/2021 (παρ. 8 
του άρθρου 9), χωρίς να απαιτείται η εκ νέου παρακο-
λούθηση του Προγράμματος».

Άρθρο 2
Μεταβατικές διατάξεις

Οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 της υπό στοιχεία 
ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/25/οικ.13724/5-7-2021 (Β΄ 2973) 
κοινής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και του 
Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, όπως τροποποι-
ούνται με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 1 της παρούσας, 
ισχύουν και για τους συμμετέχοντες στον πρώτο κύκλο 
του Προγράμματος Πιστοποίησης Ελεγκτικής Επάρκειας 
Εσωτερικού Ελεγκτή Δημόσιου Τομέα, που απέτυχαν 
στην οικεία εξεταστική δοκιμασία.

Κατά τα λοιπά η υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/25/
οικ.13724/5-7-2021 (Β΄ 2973) κοινή απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών και του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Δι-
αφάνειας ισχύει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2021

Ο Υπουργός Εσωτερικών
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Ο Διοικητής
της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΙΝΗΣ   
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*02050750311210004*

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,


