
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για το Υπουργείο 
Υγείας για την κάλυψη δαπανών προμήθειας 
rapid test, στο πλαίσιο των μέτρων αποφυγής και 
περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού.

2 Ανάθεση καθηκόντων καταχώρισης στα βιβλία 
μεταγραφών και υποθηκών και στα κτηματολογι-
κά φύλλα του Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου Χαλ-
κίδας.

3 Έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2022 του 
εποπτευόμενου από το Υπουργείο Υποδομών και 
Μεταφορών φορέα εκτός Γενικής Κυβέρνησης, 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙ-
ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (Ε.Ε.Δ.Δ.Π. Κ και 
Β.Ι.Ε.Δ. Α.Ε.)».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Β1.α/οικ. 81486 (1)
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για το Υπουργείο 

Υγείας για την κάλυψη δαπανών προμήθειας 

rapid test, στο πλαίσιο των μέτρων αποφυγής 

και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου πέμπτου της από 25.2.2020 Πράξης Νο-

μοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυ-
γής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42) το 
οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

β. Τον ν. 3918/2011«Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστη-
μα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31).

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

δ. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνω-
ση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 

κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

ε. Τον ν. 4762/2020 «Κύρωση του κρατικού προϋπο-
λογισμού οικονομικού έτους 2021» (Α’ 251).

στ. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», 
(Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

ζ. Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α’ 148).

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

θ. Του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α 155).

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

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

3. Την υπό στοιχεία Γ.Π./Β1α/οικ. 73474/24.11.2021 
εισήγηση της περ. (ε) της παρ. 5 του άρθρου 24 του 
ν. 4270/2014 (Α’ 143).

4. Την ανάγκη κάλυψης μέσω της Εθνικής Κεντρικής 
Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ) με τη διενέργεια 
κεντρικής διαγωνιστικής διαδικασίας, της δαπάνης προ-
μήθειας rapid test για την αντιμετώπιση των άμεσων και 
επιτακτικών αναγκών των φορέων εποπτείας των Υ.Πε 
και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ).

5. To γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη μέχρι του ποσού των πενήντα 
εκατομμυρίων (50.000.000,00 €) ευρώ σε βάρος του 
προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, η οποία θα 
αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του ΑΛΕ 2910601058 
«Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίη-
ση μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του 
κορωνοϊού» του Ε.Φ.1023-711-0000000 “Γενικές Κρατικές 
Δαπάνες” του Υπουργείου Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Προϋ-
πολογισμού του Υπουργείου Υγείας, για την κάλυψη 
επειγουσών αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται 
με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού (COVID-19), όπως 
ενδεικτικά αναφέρονται στο υπό στοιχείο 4 του προ-
οιμίου της παρούσας, μέχρι του ποσού των πενήντα 
εκατομμυρίων (50.000.000,00 €) ευρώ από τον κρατικό 
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προϋπολογισμό, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο πέ-
μπτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχο-
μένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού 
της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42) που κυρώθηκε με το 
άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76). Το ανωτέρω ποσό της 
έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης θα κατανεμηθεί στον 
φορέα υλοποίησης, με απόφαση του Υπουργού Υγείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Υγείας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

Ι

    Αριθμ. 66619  (2)
Ανάθεση καθηκόντων καταχώρισης στα βιβλία 

μεταγραφών και υποθηκών και στα κτηματολο-

γικά φύλλα του Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου 

Χαλκίδας .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.δ. 811/1971 «Περί 

τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων 
του α.ν. 153/1967 «Περί τροποποιήσεως και συμπλη-
ρώσεως του από 19/23 Ιουλίου 1941 Κανονιστικού Δι-
ατάγματος «περί Οργανισμού Υποθηκοφυλακείων του 
Κράτους» (Α’ 9), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 32 
του ν. 4456/2017 (Α’ 24), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 
30 του ν. 4596/2019 (Α’ 32).

2. Το π.δ. 115/2017 «Μετατροπή των ειδικών άμισθων 
Υποθηκοφυλακείων Χαλκίδας, Κύμης και Ταμυνέων σε 
έμμισθα και συγχώνευση αυτών στο έμμισθο Υποθηκο-
φυλακείο Χαλκίδας» (Α’ 143), όπως τροποποιήθηκε με το 
π.δ. 35/2018 (Α’ 69).

3. Την υπ’ αρ. 69209οικ/29-9-2017 διαπιστωτική πράξη 
του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί-
νων Δικαιωμάτων με θέμα την ανάθεση καθηκόντων 
καταχώρισης στα βιβλία μεταγραφών και υποθηκών και 
στα κτηματολογικά φύλλα στους Προϊσταμένους των 
γραμματειών των οικείων Ειρηνοδικείων ή Πρωτοδικεί-
ων (Β’ 3428, καθώς και διόρθωσης σφαλμάτων αυτής 
Β’ 3651).

4. Την υπ’ αρ. 573/30-11-2021 πράξη της Διευθύνουσας 
το Ειρηνοδικείο Χαλκίδας περί ορισμού Αναπληρωτή 
Προϊσταμένου της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου Χαλ-
κίδας, κατόπιν της από 29-11-2021 αποχώρησης λόγω 
λύσης της υπαλληλικής σχέσης της Ξανθής Πανταζή του 
Παναγιώτη καθώς παρήλθε άπρακτη προθεσμία δύο 
(2) μηνών από την 27-9-2021 αίτηση παραίτησής της 
από το εν λόγω Ειρηνοδικείο, στον Αναστάσιο Σταυ-
ρουλάκη του Μιχαήλ, δικαστικό υπάλληλο, κατηγορί-
ας ΠΕ Γραμματέων, με βαθμό Α’, της ιδίας υπηρεσίας, 
με έκθεση ανάληψης καθηκόντων στις 30-11-2021, 
διαπιστώνουμε: 

Την ανάθεση καθηκόντων καταχώρισης στα βιβλία με-
ταγραφών και υποθηκών και στα κτηματολογικά φύλλα 
σε δικαστικό υπάλληλο του οικείου Ειρηνοδικείου στην 
κάτωθι έμμισθη υπηρεσία, ως εξής:

στο έμμισθο Υποθηκοφυλακείο/Μεταβατικό Κτημα-
τολογικό Γραφείο Χαλκίδας:

Αναστάσιο Σταυρουλάκη του Μιχαήλ, Αναπληρωτή 
Προϊστάμενο Γραμματείας του Ειρηνοδικείου Χαλκίδας, 
αρχής γενομένης από 30-11-2021, ημερομηνία ανάλη-
ψης καθηκόντων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2021

Ο Υπουργός 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Ι

    Αριθμ. ΔΠΔΑ/372491/ΕΕΔΔΠ&ΒΙΕΔ (3)
Έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2022 του 

εποπτευόμενου από το Υπουργείο Υποδομών και 

Μεταφορών φορέα εκτός Γενικής Κυβέρνησης, 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙ-

ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (Ε.Ε.Δ.Δ.Π. Κ και 

Β.Ι.Ε.Δ. Α.Ε.)». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 9 «Σύσταση ανώνυμης εταιρείας» - Κε-

φάλαιο Δ’ του ν. 3717/2008 «Κοινωνικές ρυθμίσεις για τους 
εργαζόμενους στις εταιρείες «Ολυμπιακές Αερογραμμές 
Α.Ε.», ”Ολυμπιακή Αεροπορία - Υπηρεσίες Α.Ε.” και ”Ολυ-
μπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.” και άλλες διατάξεις» (Α’ 239),

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98) 
και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουρ-
γία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

γ) των άρθρων 7, 8 και 10 του ν. 3429/2005 (Α’ 314) 
«Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)»,

δ) της υποπαρ. Γ.2, του άρθρου πρώτου του ν. 4254/
2014 (Α’ 85), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρ-
θρου 41 του ν. 4262/2014 (Α’ 114),

ε) των άρθρων 63 και 64Α του ν. 4270/2014 περί Δη-
μοσίου Λογιστικού (Α’ 143),

στ) της υποπαρ. Δ.9 «Δαπάνες Μετακινουμένων Εντός 
και Εκτός Επικράτειας» του ν. 4336/2015 (Α’ 94), καθώς 
και του άρθρου 43 του ν. 4484/2017 (Α’ 110),

ζ) του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (Α’ 176),
η) του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 

του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργεί-
ου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής 
Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπι-
κοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων 
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Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονο-
μίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων» (Α’ 208),

θ) του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151),

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

ια) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 23),

ιβ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκη-
σης» (Α’ 133) και ειδικότερα της παρ. 3 του άρθρου 109, 
δεδομένου ότι: 

- σύμφωνα με το άρθρο 64Α του ν. 4270/2014 «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 143), για την έγκριση και την ανα-
θεώρηση των ετήσιων προϋπολογισμών των εκτός Γε-
νικής Κυβέρνησης φορέων του Κεφ. Α’ του ν. 3429/2005 
(Α’ 314), εφαρμόζονται αναλογικά τα προβλεπόμενα στις 
παρ. 1, 4 και 5 του άρθρου 63 του ίδιου νόμου,

- σε περίπτωση μη έγκρισης του προϋπολογισμού, 
μετά την περίοδο των τριών (3) μηνών από την έναρξη 
του οικείου οικονομικού έτους, όλες οι δαπάνες πλην 
των πληρωμών συντάξεων, αποδοχών προσωπικού και 
απόδοσης των επ’ αυτών κρατήσεων, δεν θεωρούνται 
νόμιμες και

ιγ) του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155). 

2. Την υπό στοιχεία 2/2179/ΔΠΓΚ/9.1.2018 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Στοχοθεσία - 
Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού - Παρακολού-
θηση εκτέλεσης» (Β’ 23).

3. Την υπό στοιχεία 2/87910/ΔΠΓΚ/7.7.2021 (ΑΔΑ: 
ΩΖΠΓΗ-ΨΜ5) εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών 
«Κατάρτιση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οι-
κονομικού έτους 2022».

4. Το από 7.12.2021 πρακτικό Συνεδριάσεως του Δι-
οικητικού Συμβουλίου της εταιρείας “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙ-
ΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Α.Ε. (Ε.Ε.Δ.Δ.Π. και Β.Ι.Ε.Δ. Α.Ε.)” με θέμα: «Έγκριση προ-
ϋπολογισμού της εταιρείας για το έτος 2022».

5. Την από 20-12-2021 εισηγητική έκθεση του Γενι-
κού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών.

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

1. Εγκρίνουμε τον προϋπολογισμό έτους 2022 του 
εκτός Γενικής Κυβέρνησης φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟ-
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. 
(Ε.Ε.Δ.Δ.Π. και Β.Ι.Ε.Δ. Α.Ε.)» που αναφέρεται στον κατω-
τέρω πίνακα, τα βασικά οικονομικά μεγέθη του οποίου, 
σύμφωνα με το ισχύον Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαρια-
σμών - ΕSA, σε ευρώ, έχουν ως εξής:

ΦΟΡEΑΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΙΣΟΖΥΓΙΟ

“ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.” 
(Ε.Ε.Δ.Δ.Π. και Β.Ι.Ε.Δ. Α.Ε.)  

1.635.531,00 1.634.300,00  1.231,00

ΣΥΝΟΛΟ: 1.635.531,00 1.634.300,00  1.231,00

2. Ειδικότερα η εξειδίκευση αυτών κατά λογαριασμό αποτυπώνεται στον συνημμένο πίνακα, που αποτελεί ανα-
πόσπαστο τμήμα της παρούσης υπουργικής απόφασης.

3. Εντέλλουμε τη διοίκηση του εν λόγω φορέα, όπως συνεργαστεί με τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου, ώστε να εξειδικευθούν σε μηνιαία και τριμηνιαία βάση οι κατηγορίες εσόδων και εξόδων 
που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς του συνημμένου πίνακα, καθώς και να προβεί στις λοιπές ενέργειες.

4. Η διοίκηση του φορέα καλείται να διασφαλίσει ότι, δεν θα υπάρχουν αρνητικές αποκλίσεις από τους εγκεκρι-
μένους δημοσιονομικούς στόχους, λαμβάνοντας εγκαίρως όλα τα απαραίτητα μέτρα προς το σκοπό αυτό.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Παπάγου, 23 Δεκεμβρίου 2021

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ   

 
 

  

    
31/12/2020 

 (     )     

1  ( + + ) 39.663.979 
  )  (   ) 0 

           0 

           0 

  )      0 

           0 

           0 

  )     39.663.979 

            0 

           39.663.979 

2  ( + + ) 5.290.096 

  )    (  
  ) 

5.290.096 

  )   (  , 
, ) 

0 

  )  -   -  
  

0 

3  275.667 

  )      
(     ) 

229.243 

  )     46.424 

 (     )   0 

4      
 

0 

  )   0 

  )   0 

5   
10.714 

  )      (  
   ) 

1.462 

  )     9.252 

  
 

        
 /   60 4 

       
   

0 

 
    

  
4 

       
0 

 
 





ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ80878 Τεύχος B’ 6353/30.12.2021

*02063533012210008*

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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