
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός του αριθμού των ωρών υπερωρια-
κής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες εργάσιμων 
ημερών, ημερήσιας και νυκτερινής εργασίας κατά 
τις Κυριακές και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες, κα-
θώς και για εργασία πέραν του πενθημέρου των 
υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονο-
μικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους για το έτος 2021.

2 Τροποποίηση της υπ΄αρ. 127660/22.11.2017 
απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ανάθεση 
στην Μ.Ο.Δ. Α.Ε. καθηκόντων για σύνταξη ειση-
γήσεων σχετικών με την ολοκλήρωση και έναρξη 
της παραγωγικής λειτουργίας επενδυτικών σχε-
δίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέρ-
γεια που έχουν υποβληθεί στη Γενική Διεύθυνση 
Ιδιωτικών Επενδύσεων και υπαχθεί στις διατάξεις 
του ν. 3299/2004, και καθορισμός της διαδικασίας 
και των όρων ανάθεσης των εν λόγω καθηκόντων, 
των προθεσμιών εντός των οποίων πραγματοποι-
είται η σύνταξη των εισηγήσεων από τα αρμόδια 
στελέχη της Μ.Ο.Δ. Α.Ε., καθώς και κάθε άλλης 
σχετικής λεπτομέρειας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2/44236/ΔΕΠ  (1)
   Καθορισμός του αριθμού των ωρών υπερωρια-

κής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες εργάσι-

μων ημερών, ημερήσιας και νυκτερινής εργασίας 

κατά τις Κυριακές και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες, 

καθώς και για εργασία πέραν του πενθημέρου 

των υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσι-

ονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού του Γε-

νικού Λογιστηρίου του Κράτους για το έτος 2021. 

 Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1 Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα όπως κωδικοποι-
ήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98) και 
διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία 
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών ορ-
γάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (133’Α).

β. Της παρ. Γ3 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (Α΄176). Μι-
σθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις της 
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

γ. Της παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 «Επιτε-
λικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρι-
κής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133).

δ. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α΄181).

2. Την υπό στοιχεία 27871ΕΞ2020/6-3-2020 (ΥΟΔΔ 185) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Διορισμός της 
Πηνελόπης Παγώνη του Σωτηρίου σε θέση Υπηρεσιακής 
Γραμματέως του Υπουργείου Οικονομικών».

3. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

4. Tο υπό στοιχείο 8118 ΕΞ 2021/22-1-2021 έγγραφο 
της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού και 
Οργάνωσης του Υπουργείου Οικονομικών, με το οποίο 
προτείνεται ο καθορισμός υπερωριακής εργασίας πέραν 
του υποχρεωτικού ωραρίου για υπερωριακή απασχόλη-
ση κατά τις νυχτερινές ώρες εργασίμων ημερών, καθώς 
και για ημερήσια και νυχτερινή εργασία κατά τις Κυρια-
κές και εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και της απασχόλησης 
πέραν του πενθημέρου σε εκατόν ογδόντα (180) υπαλλή-
λους της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Δημοσιονομικής 
Πολιτικής και Προϋπολογισμού στο Γενικό Λογιστήριο 
του Κράτους.

5. Το γεγονός ότι παρίσταται ανάγκη παροχής εργασί-
ας πέρα από το κανονικό ωράριο, από τους υπαλλήλους 
της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και 
Προϋπολογισμού, για την έγκαιρη αντιμετώπιση εκτά-
κτων υπηρεσιακών αναγκών, τόσο κατά την άσκηση 
των τακτικών τους αρμοδιοτήτων (κατάρτιση και πα-
ρακολούθηση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης, 
κατάρτιση και παρακολούθηση Μ.Π.Δ.Σ., συλλογή και 
επεξεργασία δημοσιονομικών στοιχείων, αναμόρφωση 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

11 Φεβρουαρίου 2021 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 536

5207



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ5208 Τεύχος B’ 536/11.02.2021

και παρακολούθηση εφαρμογής της εισοδηματικής πο-
λιτικής που αφορά σε λειτουργούς του Δημοσίου κ.λπ., 
επισκοπήσεις δαπανών φορέων Γενικής Κυβέρνησης, 
προετοιμασία μετάβασης σε προϋπολογισμό επιδόσεων 
κ.λπ.) επεξεργασία των νομοσχεδίων, τροπολογιών και 
λοιπών κανονιστικών πράξεων, όσο και κατά την απαι-
τούμενη συνεργασία με τους εκπροσώπους των θεσμών 
για την παροχή στοιχείων και για την εφαρμογή των δρά-
σεων που συνδέονται με τις υποχρεώσεις της χώρας στο 
πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου και της ενισχυμένης 
εποπτείας, υπόκεινται σε ανελαστικές προθεσμίες για 
την τήρηση των οποίων αιτείται να εργάζονται ανεξαρ-
τήτως ωραρίου και εργασίμων ημερών.

6. Τις υπό στοιχεία 6969 ΕΞ2021/20-1-2021 (ΑΔΑ: 
ΨΚ5ΣΗ-Μ2Β) και 8547 ΕΞ2021/25-1-2021 (ΑΔΑ: 654ΥΗ-
29Ξ) αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης 
Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών 
που αφορούν υπερωριακή εργασία κατά τις νυκτερινές 
ώρες εργασίμων ημερών καθώς και για ημερήσια και νυ-
χτερινή εργασία κατά τις Κυριακές και λοιπές εξαιρέσιμες 
ημέρες και για εργασία πέραν του πενθημέρου για τους 
υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής 
Πολιτικής και Προϋπολογισμού του Γ.Λ. Κράτους.

7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί-
ται συνολική δαπάνη ύψους εξακοσίων εξήντα χιλιάδων 
ευρώ (660.000 €) περίπου, η οποία θα καλυφθεί από τις 
εγγεγραμμένες πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 1023-
204-0000000 και στους Λογαριασμός 2120202001 και 
2120204001, οικονομικού έτους 2021, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργα-
σία με αποζημίωση, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της 
παρ. Γ3 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015, όπως ισχύει, 
κατά τις νυκτερινές ώρες των εργασίμων ημερών, για 
ημερήσια και νυκτερινή εργασία τις Κυριακές και εξαι-
ρέσιμες ημέρες και εργασία πέραν του πενθημέρου, για 
εκατόν ογδόντα (180) υπαλλήλους των υπηρεσιών της 
Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προ-
ϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για 
το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσης 
σε ΦΕΚ και έως 31-12-2021 ως εξής:

Α. Έως διακόσιες σαράντα (240) ώρες νυκτερινής ερ-
γασίας κατά τις εργάσιμες ημέρες συνολικά για το έτος 
2021, για κάθε υπάλληλο.

Β. Έως διακόσιες ογδόντα οκτώ (288) ώρες ημερήσι-
ας εργασίας κατά τις Κυριακές και λοιπές εξαιρέσιμες 
ημέρες συνολικά για το έτος 2021, για κάθε υπάλληλο.

Γ. Έως εκατόν είκοσι (120) ώρες νυκτερινής εργασίας 
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες συνολικά, για 
το έτος 2021, για κάθε υπάλληλο.

Δ. Έως εκατόν ενενήντα δύο (192) ώρες απασχόλησης 
πέραν του πενθημέρου συνολικά για το έτος 2021, για 
κάθε υπάλληλο.

Οι ανωτέρω υπάλληλοι δικαιούνται υπερωριακής απο-
ζημίωσης, μόνο στην περίπτωση που δεν είναι δικαιού-
χοι άλλης υπερωριακής αποζημίωσης από οποιονδήποτε 
φορέα για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση των συνεργείων 
και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που θα 
πραγματοποιηθούν θα γίνει με ευθύνη των Προϊσταμέ-

νων των Διευθύνσεων. Στα εν λόγω συνεργεία δύναται 
για ειδικούς και αιτιολογημένους λόγους να εντάσσο-
νται και υπάλληλοι άλλων υπηρεσιών του Υπουργείου 
Οικονομικών που απαιτείται να συνδράμουν στο έργο 
της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και 
Προϋπολογισμού με την προϋπόθεση ότι: α) εντάσσο-
νται στις κατηγορίες των υπαλλήλων που προσδιορίζουν 
οι διατάξεις της παρ. Γ3 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 
και β) δεν θα υπάρξει υπέρβαση του συνολικού αριθμού 
των υπαλλήλων και των εγκεκριμένων ωρών υπερωρι-
ακής απασχόλησης.

Οι αποφάσεις αυτές θα κοινοποιούνται στη Διεύθυνση 
Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης και στο Γραφείο 
του Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής.

Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από τη δημοσίευση της 
παρούσης σε ΦΕΚ και έως 31-12-2021. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2021

Η Υπηρεσιακή Γραμματέας 

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΑΓΩΝΗ

Ι

Αριθμ. 14612 (2)
    Τροποποίηση της υπ΄αρ. 127660/22.11.2017 

απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή 

Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ανάθεση 

στην Μ.Ο.Δ. Α.Ε. καθηκόντων για σύνταξη ειση-

γήσεων σχετικών με την ολοκλήρωση και έναρξη 

της παραγωγικής λειτουργίας επενδυτικών σχε-

δίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέρ-

γεια που έχουν υποβληθεί στη Γενική Διεύθυνση 

Ιδιωτικών Επενδύσεων και υπαχθεί στις διατάξεις 

του ν. 3299/2004, και καθορισμός της διαδικασί-

ας και των όρων ανάθεσης των εν λόγω καθηκό-

ντων, των προθεσμιών εντός των οποίων πραγ-

ματοποιείται η σύνταξη των εισηγήσεων από τα 

αρμόδια στελέχη της Μ.Ο.Δ. Α.Ε., καθώς και κάθε 

άλλης σχετικής λεπτομέρειας.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για 

τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύ-
σεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της 
χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες 
διατάξεις» (Α΄117) και ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 
85 αυτού.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4441/2016 «Απλο-
ποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση 
κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄227).

3. Tις διατάξεις του ν. 3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών 
Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Πε-
ριφερειακή Σύγκλιση» (Α΄261).



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5209Τεύχος B’ 536/11.02.2021

4. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διόρθωσης» (Α΄133).

5. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και 
κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 (Α΄98).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄192).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευ-
ση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθο-
ρισμός των αρμοδιοτήτων τους- Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάρ-
γηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123).

10. Τις διατάξεις του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄155).

11. Την υπ΄αρ. Υ 45/05.08.2020 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπα-
θανάση» (Β΄3328).

12. Την υπ’ αρ. 90882/01-09-2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσε-
ων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 703).

13. Την υπ΄αρ. 127660/22.11.2017 απόφαση του 
Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας 
και Ανάπτυξης «Ανάθεση στην Μ.Ο.Δ. Α.Ε. καθηκόντων 
για σύνταξη εισηγήσεων σχετικών με την ολοκλήρωση 
και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας επενδυτικών 
σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια 
που έχουν υποβληθεί στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών 
Επενδύσεων και υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004, 
και καθορισμός της διαδικασίας και των όρων ανάθεσης 
των εν λόγω καθηκόντων, των προθεσμιών εντός των 
οποίων πραγματοποιείται η σύνταξη των εισηγήσεων 
από τα αρμόδια στελέχη της Μ.Ο.Δ. Α.Ε., καθώς και κάθε 
άλλης σχετικής λεπτομέρειας» (Β΄ 4121).

14. Το καταστατικό της Μονάδας Οργάνωσης της Δια-
χείρισης των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ.) Α.Ε. 
που τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 33 
του ν. 3614/2007 (Α΄267) και τροποποιήθηκε περαιτέρω 
με τις διατάξεις του άρθρου 60 του ν. 4314/2014 (Α΄265).

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

Την τροποποίηση της υπ΄αρ. 127660/22.11.2017 από-
φασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ανάθεση στην Μ.Ο.Δ. Α.Ε. 
καθηκόντων για σύνταξη εισηγήσεων σχετικών με την 
ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας 

επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλι-
ακή ενέργεια που έχουν υποβληθεί στη Γενική Διεύθυν-
ση Ιδιωτικών Επενδύσεων και υπαχθεί στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004, και καθορισμός της διαδικασίας και των 
όρων ανάθεσης των εν λόγω καθηκόντων, των προθε-
σμιών εντός των οποίων πραγματοποιείται η σύνταξη 
των εισηγήσεων από τα αρμόδια στελέχη της Μ.Ο.Δ. Α.Ε., 
καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας», ως εξής:

Άρθρο 1
α. Στην παρ. 1α του άρθρου 1 προστίθεται τελευταίο 

εδάφιο και η παρ. 1α αντικαθίσταται, ως εξής:

«Άρθρο 1
1α. Αναθέτουμε στην Μονάδα Οργάνωσης της Διαχεί-

ρισης των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ.) Α.Ε. τη 
σύνταξη, από στελέχη της, εισηγήσεων σχετικών με την 
ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας 
επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλι-
ακή ενέργεια που έχουν υποβληθεί στη Γενική Διεύθυνση 
Ιδιωτικών Επενδύσεων και έχουν υπαχθεί στις διατάξεις 
του ν. 3299/2004, για τα οποία έχει διενεργηθεί τελικός 
διοικητικός έλεγχος είτε από στελέχη της Διεύθυνσης 
Αναπτυξιακών Νόμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων είτε από μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστο-
ποιημένων Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.). Τα καθήκοντα αυτά αφο-
ρούν στη σύνταξη και υπογραφή της σχετικής εισήγησης 
και του αντίστοιχου σχεδίου απόφασης καθώς και της 
περίληψής της, όπου απαιτείται, που δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στα ανωτέρω δύναται να 
περιλαμβάνονται και τροποποιήσεις της απόφασης υπα-
γωγής εφ’ όσον γι’ αυτές δεν προβλέπεται, εκ του νόμου, 
υποβολή αιτήματος τροποποίησης από τον φορέα της 
επένδυσης».

β. Όπου στην υπ΄αρ. 127660/22.11.2017 απόφαση 
αναφέρεται ο τίτλος «Διεύθυνση Έγκρισης και Παρα-
κολούθησης Επενδύσεων» νοείται ο τίτλος «Διεύθυνση 
Αναπτυξιακών Νόμων», ο τίτλος «Γενικός Γραμματέας 
Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων» νοείται ο τίτ-
λος «Γενικός Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συ-
μπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα» και ο τίτλος 
«Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης» νοείται ο τίτλος 
«Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων».

γ. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπ΄αρ. 
127660/22.11.2017 υπουργικής απόφασης.

Άρθρο 2
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, 4 Φεβρουαρίου 2021

Ο Υπουργός  Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ     
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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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