
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’  αρ. 49039/2022 απόφασης 
«Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπο-
λογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2023 - με-
ρική τροποποίηση της υπ’ αρ. 7028/2004 (Β΄ 253) 
απόφασης» (Β’ 3976).

2 Σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (M.E.E.) 
στην 1η ΥΠΕ Αττικής σε επίπεδο Διεύθυνσης και 
έναρξη λειτουργίας αυτής.

3 Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή εκ-
πρόθεσμων δηλώσεων και για την κατάθεση αι-
τήσεων διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος, για 
τη σύμβαση «Μελέτη Κτηματογράφησης για την 
Ολοκλήρωση Δημιουργίας Εθνικού Κτηματολο-
γίου στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας και Παροχή Υποστηρικτι-
κών Υπηρεσιών» και κωδικό ΚΤ2-14.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 73436 (1)
   Τροποποίηση της υπ’ αρ. 49039/2022 απόφασης 

«Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπο-

λογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2023 - με-

ρική τροποποίηση της υπ’ αρ. 7028/2004 (Β΄ 253) 

απόφασης» (Β’ 3976).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α’ 167),
β) του άρθρου 64 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσι-

ονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 143),

γ) της παρ. 2 του άρθρου 155 του ν. 3463/2006 (Α’ 114),
δ) των περ. δ και ε του άρθρου 63 καθώς και της παρ. 1 

του άρθρου 72, των παρ. 1-3 του άρθρου 86, των παρ. 1, 
2, 4, 6 και 7 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχι-

τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87),

ε) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση 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),

στ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσω-
τερικών» (Α’ 180), 

ζ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181),

η) 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),

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

ι) της παρ. 1 του άρθρου 12 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση 
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμμα-
τειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

ια) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

ιβ) της υπό στοιχεία Υ22/2021 απόφασης του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607), όπως 
τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Υ9/2022 (Β’ 2357) 
όμοια,

ιγ) της υπό στοιχεία Υ70/2020 απόφασης του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805),

ιδ) της υπ’ αρ. 7028/03.02.2004 (Β’ 253) απόφασης, περί 
καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων 
και κοινοτήτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 
64871/2007 (Β’ 2253), 70560/2009 (Β’ 2394), 50698/2011 
(Β’ 2832), 47490/2012 (Β’ 3390), 30842/2013 (Β’ 1896), 
29530/2014 (Β’ 2059), 26945/2015 (Β’ 1621), 23976/2016 
(Β’ 2311), 38347/2018 (Β’ 3086), 55905/2019 (Β’ 3054), 
46735/2020 (Β’ 3170), 55040/21-7-2021 (Β’ 3291) και 
49039/2022 (Β’ 3976) όμοιες,

ιε) της υπ’ αρ. 49039/2022 (Β’ 3976) απόφασης.
2. Το υπό στοιχεία 2/173128/ΔΠΓΚ/11.10.2022 έγγρα-

φο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
3. Το υπ’ αρ. 11923/25.10.2022 υπηρεσιακό σημείωμα 

της Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.
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4. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΤΑΑΠ/117/26.10.2022 εισήγη-
ση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Τοπικής Αυτο-
διοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής, σύμφωνα με τη 
οποία με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ούτε σε βάρος 
των προϋπολογισμών των δήμων, αποφασίζουμε:

Η περ. 1 της υποπαρ. Α.1 της παρ. Α. «Τμήμα του προ-
ϋπολογισμού εσόδων και εξόδων που αφορά επιχορη-
γήσεις» του άρθρου 3 «Ειδικές οδηγίες κατάρτισης του 
προϋπολογισμού έτους 2023» της υπ’ αρ. 49039/2022 
(Β’ 3976) απόφασης, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

1. «Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογι-
σμό για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών 
δαπανών πρέπει να είναι ίση με το ποσό που προκύπτει 
από το γινόμενο της πρώτης μηνιαίας τακτικής κατανο-
μής έτους 2022 που αποδόθηκε στο δήμο (απόφαση 
κατανομής με ΑΔΑ: ΨΔΙΓ46ΜΤΛ6-79Χ) επί δεκατρία (13)».

Η παρούσα απόφαση ισχύει για την κατάρτιση του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2022

Οι Αναπληρωτές Υπουργοί

Οικονομικών Εσωτερικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Ι

    Αριθμ. 47227 (2)
Σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (M.E.E.) 

στην 1η ΥΠΕ Αττικής σε επίπεδο Διεύθυνσης και 

έναρξη λειτουργίας αυτής.

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤΗΣ 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινω-

νικής Αλληλεγγύης και Λοιπές Διατάξεις» (Α’ 81).
2. Τον ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετού-

μενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επεί-
γουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιο-
νομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» 
(Α’ 176).

3. Τα άρθρα 39, 82 και 83 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό 
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

4. Τα άρθρα 1-22 και την παρ. 9 του άρθρου 79 του 
ν. 4795/2021 «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δη-
μόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια

διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση 
και την τοπική αυτοδιοίκηση» (Α’ 62).

5. Το άρθρο 9 του ν. 4795/2021 «Σύσταση, οργάνωση 
και στελέχωση της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου» (Α’ 62).

6. Την υπ’ αρ. οικ.36804/24.06.2022 υπουργική από-
φαση «Προϋποθέσεις και κριτήρια σύστασης των Μο-
νάδων Εσωτερικού Ελέγχου στους εποπτευόμενους από 
το Υπουργείο Υγείας φορείς που υπάγονται στο πεδίο 

εφαρμογής του Μέρους Α’ του ν. 4795/2021 (Α’ 62). Ορ-
γάνωση, στελέχωση και αρμοδιότητες Μονάδων Εσω-
τερικού Ελέγχου» (Β’ 3448).

7. Το υπ’  αρ.  οικ.62517/03.11.2022 έγγραφο του 
Υπουργείου Υγείας «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή 
της υπ’ αρ. οικ.36804/24.06.2022 απόφασης του Υπουρ-
γού Υγείας και της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας».

8. Την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ.65149/20.09.2019 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 768) απόφαση του Υπουργού Υγείας περί διο-
ρισμού του Παναγιώτη Στάθη ως Διοικητή της 1ης ΥΠΕ 
Αττικής όπως παρατάθηκε με το άρθρο δέκατο έβδο-
μο του ν.  4812/2021 (Α’  110) και το άρθρο  81 του 
ν. 4915/2022 (Α’ 63) καθώς και την υπό στοιχεία Γ4β/
ΓΠ./οικ.44308/28.07.2022 απόφαση περί παράτασης της 
θητείας του Διοικητή της 1ης ΥΠΕ «έως την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας επιλογής και διορισμού Διοικητή στην 
εν λόγω Υ.Πε. σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4735/2020 
(Α’ 197)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 670).

9. Το γεγονός ότι το σύνολο των υπηρετούντων υπαλ-
λήλων της 1ης ΥΠΕ Αττικής, με οποιαδήποτε σχέση ερ-
γασίας, υπερβαίνουν τους είκοσι (20).

10. Το γεγονός ότι το ύψος του προϋπολογισμού 
της 1ης ΥΠΕ Αττικής υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια 
(2.000.000) ευρώ.

11. Το υπ’ αρ. 46885/01.11.2022 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης περί της 
μη υποχρέωσης εγγραφής πίστωσης στον Προϋπολογι-
σμό της 1ης ΥΠΕ Αττικής για την καταβολή επιδομάτων 
θέσεων ευθύνης, του Προσωπικού που θα καταλάβει τις 
συνιστώμενες θέσεις Διευθυντή και Τμηματαρχών της 
Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της 1ης ΥΠΕ Αττικής.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας θα 
προκληθεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, το ύψος της οποίας δε δύναται να προσδιοριστεί με 
την παρούσα απόφαση, δοθέντος ότι η στελέχωση της εν 
λόγω Διεύθυνσης θα προκύψει με νεότερες αποφάσεις, 
στις οποίες θα προσδιορίζεται αναλυτικά η δαπάνη.

13. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της 1ης ΥΠΕ Αττικής, 
αποφασίζει:

Τη σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.) 
στην 1η ΥΠΕ Αττικής, ως οργανική μονάδα επιπέδου 
Διεύθυνσης, με δύο Τμήματα, η οποία υπάγεται στον 
Διοικητή της 1ης ΥΠΕ Αττικής.

Η εν λόγω Μονάδα θα στελεχώνεται, σύμφωνα με 
τα όσα προβλέπονται στην παρ. 8 του άρθρου 9 του 
ν. 4795/2021, κατ’ ελάχιστο με τρεις (3) υπαλλήλους και 
έναν υπάλληλο Δ.Ε. για τη γραμματειακή υποστήριξη 
της υπηρεσίας, κατόπιν συνεκτίμησης της ελεγκτικής 
προϋπηρεσίας στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, καθώς και 
τυχόν διαπιστεύσεων ή πιστοποιήσεών τους, συναφών 
με τον εσωτερικό έλεγχο, οι οποίοι θα έχουν τους επι-
χειρησιακούς στόχους και θα ασκούν τις αρμοδιότητες 
του άρθρου 10 του ίδιου νόμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2022

Ο Διοικητής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΘΗΣ
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    Αριθμ. απόφ. ΔΣ 203/6 (3)
Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή εκ-

πρόθεσμων δηλώσεων και για την κατάθεση αι-

τήσεων διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος, για 

τη σύμβαση «Μελέτη Κτηματογράφησης για την 

Ολοκλήρωση Δημιουργίας Εθνικού Κτηματολο-

γίου στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας και Παροχή Υποστηρι-

κτικών Υπηρεσιών» και κωδικό ΚΤ2-14.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
(Ν.Π.Δ.Δ.) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την περ. β της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995, 

«Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματο-
λογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτημα-
τολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις» (Α’ 114), την παρ. 5 
του άρθρου 6 του ν. 2308/1995, καθώς και το άρθρο 13 
του ν. 2308/1995 σε συνδυασμό με τις παρ. 1 και 11 του 
άρθρου 1 του ν. 4164/2013 «Συμπλήρωση των διατάξε-
ων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις» 
(Α’ 156).

2. Τις παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 1 και την παρ. 1 του 
άρθρου 4 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμο-
γή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμ-
ματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 5).

3. Την παρ. 2 του άρθρου έκτου του ν. 4617/2019 «Κύ-
ρωση του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια σχετικά με την 
πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και 
ισότιμο καταμερισμό των οφειλών που απορρέουν από 
τη χρησιμοποίησή τους, στη Σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών για τη Βιοποικιλότητα και άλλες διατάξεις» (Α’ 88).

4. Το άρθρο 1 του π.δ. 3/2021 (Α 3).
5. Την παρ. 1 του άρθρου 13Α του ν. 2308/1995.
6. Την υπ’ αρ. 2250262/21.10.2022 εισήγηση του Γενι-

κού Διευθυντή.
7. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν 

προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζει:

Άρθρο Μόνον
Ορίζεται η 15η Μαρτίου 2023, ως ημερομηνία μέχρι 

την οποία είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπρόθεσμων δη-
λώσεων, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 2 του 
ν. 2308/1995 και η κατάθεση αίτησης διόρθωσης πρό-
δηλου σφάλματος, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 8 του 
άρθρου 2 και στην παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 2308/1995, 

στις υπό κτηματογράφηση περιοχές της σύμβασης με 
κωδικό ΚΤ2- 14, (Καλλικρατικός Δήμος Kαλαμπάκας και 
συγκεκριμένα προκαποδιστριακοί Ο.Τ.Α. Αγίας Παρα-
σκευής, Αγναντιάς, Αηδόνος, Αμαράντου, Αμπελοχωρί-
ου, Ανθούσης, Αύρας, Βασιλικής, Βλαχάβας, Γερακαρίου, 
Γλυκομηλέας, Διάβας, Θεόπετρας, Κακοπλευρίου, Καλα-
μπάκας, Καλλιθέας (Καλυβίων), Καλλιρόης, Καλόγριανης, 
Καλομοίρας, Καστανέας, Καστρακίου, Καταφύτου, Κλει-
νού, Κονισκού, Κορυδαλλού, Κρανέας, Κρύας Βρύσης, 
Λογγάς, Μαλακασίου, Ματονερίου, Μαυρελίου, Μεγάλης 
Κερασέας, Οξύνειας, Ορθοβουνίου, Παλαιοχωρίου, Πανα-
γιάς, Περιστέρας, Πεύκης, Πολυθέας, Σαρακήνας, Στεφα-
νίου, Τρύγονος, Φλαμπουρεσίου, Φωτεινού (Τσιούκας), 
Χαλικίου, Χασιών και Χρυσομηλέας, του Καλλικρατικού 
Δήμου Τρικκαίων και συγκεκριμένα των προκαποδι-
στριακών Ο.Τ.Α. Αγρελιάς, Αρδανίου, Βαλτινού, Γενεσίου, 
Γοργογυρίου, Δενδροχωρίου, Διαλεκτού, Διποτάμου, Ελ-
ληνοκάστρου, Ζηλευτής, Κάτω Ελάτης, Κεφαλόβρυσου, 
Κουμαριάς, Κρηνίτσης, Λιοπράσου, Λόγγου, Μεγάλου 
Κεφαλόβρυσου, Μεγαλοχωρίου, Μεγάρχης, Ξυλοπα-
ροίκου, Παλαιόπυργου, Πλατάνου, Πρίνου, Προδρόμου, 
Ράξας, Ριζώματος, Σπαθάδων, Φωτάδας, Χρυσαυγής, 
του Καλλικρατικού Δήμου Πύλης και συγκεκριμένα των 
προκαποδιστριακών ΟΤΑ Αγίου Βησσαρίωνος, Αγίου 
Νικολάου, Αγίου Προκοπίου, Αθαμανίας, Αρματολικού, 
Βαθυρρεύματος, Βαλκάνου, Βροντερού, Γαρδικίου, Γόμ-
φων, Δέσης, Δροσερού, Δροσοχωρίου, Ελάτης, Ελευθε-
ροχωρίου, Καλογήρων, Κορυφής, Κοτρωνίου, Λιβαδο-
χωρίου, Λυγαριάς, Μεσοχώρας, Μοσχοφύτου, Μουριάς, 
Μυροφύλλου, Νέας Πεύκης, Νεράιδας, Νεραιδοχωρίου 
(Χατζηπετρίου), Παλαιοκαρυάς, Παλαιομονάστηρου, 
Παραμέρου,Παραποτάμου, Παχτουρίου, Περτουλίου, 
Πετροχωρίου, Πηγής, Πιαλείας, Πολυνερίου, Πύλης, Πύρ-
ρας, Ροποτού, Στουρναραίικων, Φήκης (Ψυχής), Φιλύρας 
και του Καλλικρατικού Δήμου Φαρκαδόνας και συγκε-
κριμένα των προκαποδιστριακών Ο.Τ.Α. Αχλαδοχωρίου, 
Γεωργανάδων, Γριζάνου, Διασσέλου, Ζάρκου, Κεραμιδίου, 
Κλοκωτού, Κρήνης, Νομής, Οιχαλίας, Παναγίτσας, Πετρο-
πόρου, Πετρωτού, Πηνειάδος, Ταξιαρχών (Κριτσινίου), 
Φανερωμένης και Φαρκαδόνος, της Περιφερειακής Ενό-
τητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2022

Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ   
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*02057420911220004*

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,


