
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παράταση της προθεσμίας της παρ. 10.α του άρ-
θρου 26 του ν. 4067/2012 για την καταχώριση 
των στοιχείων των κτηρίων, στα οποία στεγά-
ζονται οι φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 4270/2014.

2 Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Λήψη 
Ληξιαρχικών Πράξεων» και «Στοιχεία Δημοτολο-
γικής Αστικής Κατάστασης», στο Υπουργείο Οικο-
νομικών, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας 
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστη-
μάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/31416/413 (1)
Παράταση της προθεσμίας της παρ. 10.α του άρ-

θρου 26 του ν. 4067/2012 για την καταχώριση 

των στοιχείων των κτηρίων, στα οποία στεγά-

ζονται οι φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του

ν. 4270/2014. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός»

(A’ 79) και ιδίως την περ. α’ της παρ. 10 του άρθρου 26, όπως 
προστέθηκε με το άρθρο 210 του ν. 4782/2021 (Α΄ 36).

2. Την υπό στοιχεία οικ.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/65826/699/
7.7.2020 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Τεχνικές Οδηγίες προσαρμογής υφιστάμενων 
κτιρίων και υποδομών για την προσβασιμότητα αυτών 
σε άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα, σύμφω-
να με την ισχύουσα νομοθεσία» (Β΄ 2998).

3. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονι-
κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184).

4. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α΄ 133).

5. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α΄ 160).

6. 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).

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

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

9. Την υπό στοιχεία 2/07.01.2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β΄ 45).

10. Την υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΧΣ/70755/614/
23.7.2021 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας «Ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής 
στοιχείων προσβασιμότητας των κτηρίων όπου στεγάζο-
νται φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014» 
(Β΄ 3756).

11. Την υπό στοιxεία ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/ΔΠ/125111/ 
1664/29.12.2021 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας «Παράταση της προθεσμίας της παρ. 
10.α του άρθρου 26 του ν. 4067/2012 για την καταχώριση 
των στοιχείων των κτηρίων, στα οποία στεγάζονται οι 
φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014» (Β΄ 
6479).

12. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 -
Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) και το γεγονός ότι 
από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την παράταση μέχρι την 10η.05.2022, της προθεσμίας 
του τρίτου εδαφίου της παρ. 10.α του άρθρου 26 του
ν. 4067/2012, για την καταχώριση των στοιχείων των κτη-
ρίων, στα οποία στεγάζονται οι φορείς της παρ. 1 του άρ-
θρου 14 του ν. 4270/2014, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
καταγραφής προσβασιμότητας από τα επιμέρους σημεία 
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αναφοράς για την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμέ-
νων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες 
και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για 
τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, που κυρώθη-
καν με το άρθρο 1 του ν. 4074/2012 (Α΄ 88), όπως αυτά 
ορίζονται στο άρθρο 71 του ν. 4488/2017 (Α΄ 137). Με 
την εμπρόθεσμη, κατά τα ανωτέρω, ολοκλήρωση της 
καταχώρισης των κτηρίων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
καταγραφής προσβασιμότητας, αναστέλλονται αναδρο-
μικά από την 1η.01.2021 και μέχρι την 31η.12.2022 οι 
κυρώσεις της παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4067/2012.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 31 Μαρτίου 2022

Ο Υφυπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ   

Ι

   Αριθμ. 12380 ΕΞ 2022 (2)
Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Λήψη 

Ληξιαρχικών Πράξεων» και «Στοιχεία Δημοτολο-

γικής Αστικής Κατάστασης», στο Υπουργείο Οι-

κονομικών, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικό-

τητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 

Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Των παρ. 2 και 3 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 

«Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για 
την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις 
και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α΄ 134),

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

3. του ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες δια-
τάξεις» (Α΄ 285),

4. του άρθρου 115 του π.δ. της 11/12-11-1929 «περί 
διοικήσεως δημοσίων κτημάτων» (Α΄ 399),

5. του β.δ. της 24/31 Οκτωβρίου 1940 «Περί τροπο-
ποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των 
περί διοικήσεως, διαχειρίσεως και εκκαθαρίσεως των 
ανταλλαξίμων μουσουλμανικών κτημάτων διατάξεων» 
(Α΄ 349),

6. του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, 
Α΄45),

7. 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 (L 119),

8. 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),

9. του άρθρου 115 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107) για τη 
δημιουργία Μητρώου Πολιτών,

10. του ν. 344/1976 «Περί ληξιαρχικών πράξεων»
(Α΄ 143),

11. του π.δ. 497/1991 «Κώδικας Διαταγμάτων για τα 
Δημοτολόγια» (Α΄ 180),

12. του άρθρου 78 του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός 
Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181),

13. 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),

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

15. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφι-
ακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85) και

16. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), 
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

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

Γ. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019/23.10.2019 από-
φαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου 
Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφο-
ριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργεί-
ου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β΄ 3990).

Δ. Την υπ’ αρ. 132054/29.11.2019 απόφαση του Υπουρ-
γού Επικρατείας «Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών από 
τα δεδομένα του Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο 
Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών στην Γενική Γραμ-
ματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκη-
σης» (Β΄ 4397).

Ε. Τα υπ’ αρ. 8443/03.06.2021 και 8447/04.06.2021 αι-
τήματα διαλειτουργικότητας, του Υπουργείου Οικονομι-
κών στην Ε.Δ.Α. του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) 
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 
Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.).

ΣΤ. Τα υπ’ αρ. 9544/21.01.2022 και 9537/21.01.2022 έγ-
γραφα του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα την ένταξη 
σε παραγωγική λειτουργία των διαδικτυακών υπηρεσιών 
«Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων» και «Πιστοποιητικά Δη-
μοτολογικής Αστικής Κατάστασης».

Ζ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

1. Τη διάθεση των ακόλουθων διαδικτυακών υπηρεσι-
ών του πληροφοριακού συστήματος «Μητρώο Πολιτών» 
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του άρθρου 115 του ν. 4483/2017 του Υπουργείου Εσω-
τερικών στο πληροφοριακό σύστημα «ΨΥΔΗΠΕΕΚ- Δη-
μόσια Περιουσία» (Α΄ 107) του Υπουργείου Οικονομικών:

α) Διαδικτυακή υπηρεσία «Λήψη Ληξιαρχικών Πράξε-
ων» για την άντληση ληξιαρχικών πράξεων θανάτου με 
τις ακόλουθες μεθόδους:

- Λήψη ληξιαρχικών πράξεων θανάτου για συγκεκρι-
μένο Α.Φ.Μ.

- Λήψη ληξιαρχικών πράξεων θανάτου για συγκεκρι-
μένο Α.Μ.Κ.Α.

- Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων Θανάτου με προσωπικά 
στοιχεία.

β) Διαδικτυακή υπηρεσία «Πιστοποιητικά Δημοτολο-
γικής Αστικής Κατάστασης» με τη μέθοδο «Λήψη εγγύ-
τερων συγγενών με προσωπικά στοιχεία».

2. Οι διαδικτυακές υπηρεσίες της παρ. 1 διατίθενται 
στις Κτηματικές Υπηρεσίες, οι οποίες υπάγονται στη Γε-
νική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών 
Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών για τους κά-
τωθι σκοπούς:

α) Για την έκδοση πρωτοκόλλων κατεδάφισης αυθαί-
ρετων κατασκευών, Πρωτοκόλλων Διοικητικής Αποβο-
λής (Π.Δ.Α.), Πρωτοκόλλων Καθορισμού Αποζημίωσης 
Αυθαίρετης Χρήσης (Π.Κ.Α.Α.Χ.) και πράξεων άμεσης 
απομάκρυνσης (Π.Α.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις περί 
προστασίας αιγιαλού και παραλίας και, ιδίως, του ν. 2971/
2001 (Α΄ 285), καθώς και για την επιβολή μέτρων αποκλει-
σμού από την παραχώρηση αιγιαλού, παραλίας κτλ., σύμ-
φωνα με τη διάταξη του άρθρου 27 του ανωτέρου νόμου,

β) για την εφαρμογή του μέτρου αποκλεισμού από 
την επανάληψη της δημοπρασίας του αρχικού υπερθε-
ματιστή, του/ης συζύγου αυτού και των συγγενών του εξ 
αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του δεύτερου βαθμού 
από την επανάληψη της δημοπρασίας για την παραχώ-
ρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας κτλ., σύμφωνα 
με την περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001,

γ) για την έκδοση πρωτοκόλλων καθορισμού αποζη-
μίωσης αυθαίρετης χρήσης σε βάρος εκείνων που χωρίς 
συμβατική σχέση καρπώνονται ή κάνουν χρήση δημοσί-
ων κτημάτων ή κτημάτων των οποίων τη νομή ή κατοχή 
έχει με οποιαδήποτε σχέση το Δημόσιο, σύμφωνα με το 

άρθρο 115 του του π.δ. της 11/12.11.1929 «περί διοική-
σεως δημοσίων κτημάτων» (Α΄ 399),

δ) για την άσκηση των αρμοδιοτήτων των Κτηματικών 
Υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 78 
του π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) και τη συναφή νομοθεσία, οι 
οποίες αφορούν τη λήψη μέτρων προστασίας δημοσίων 
κτημάτων, την εισήγηση για την παραχώρηση δημοσί-
ων κτημάτων καθώς και την έκδοση τίτλων κυριότητας 
(παραχωρητήρια),

ε) για την τήρηση αρχείου και η συστηματική ενη-
μέρωση του ψηφιακού μητρώου αρμοδιότητας των 
Κτηματικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 78 του
π.δ. 142/2017.

3. Το Υπουργείο Οικονομικών έχει την υποχρέωση 
λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και ανα-
γκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας 
των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, 
την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, 
τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των 
διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς 
και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή. Το Υπουργείο Οικονο-
μικών και ειδικότερα οι χρήστες των πληροφοριακού 
συστήματος του παρόντος έχουν την υποχρέωση χρή-
σης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και 
μόνον για τον σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα.

4. Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών διενεργεί-
ται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας 
Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης, σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας Πλη-
ροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., την Πολιτική 
Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και 
τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων προσω-
πικού 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. 

 Αθήνα, 31 Μαρτίου 2022

Ο 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,


