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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
13 Ιουλίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2/37345/0004/4.6.2010
κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Οικονομικών «Απογραφή προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού
και σύσταση της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής» (Β’ 784).

2

Μεταβίβαση εξουσιοδότησης υπογραφής «Με
εντολή Υπουργού» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Ενισχύσεων και Αρωγής, στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Κρατικής
Αρωγής και στους Προϊσταμένους των Τμημάτων
της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής της Γενικής
Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 96214 ΕΞ 2022
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2/37345/0004/4.6.2010
κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Απογραφή προσωπικού
του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α’ και
β’ βαθμού και σύσταση της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής» (Β’ 784).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Μέρους Ε’ του ν. 3528/2007 (Α’ 26)
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» όπως συμπληρώθηκε
από τον ν. 4325/2015 (Α’ 47).
2. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010
«Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της
ελληνικής οικονομίας από τα κράτη μέλη της Ζώνης του
ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» (Α’ 65).
3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δεύτερου «Σύστημα
Βαθμολογικών Προαγωγών και Μισθολογικής Εξέλιξης

Αρ. Φύλλου 3656

των υπαλλήλων του Κράτους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού και άλλων φορέων του Δημόσιου Τομέα και συναφείς διατάξεις» του
ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο εργασιακή εφεδρεία και άλλες
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 - 2015» (Α’ 226).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4093/2012
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013 - 2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής
του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016» (Α’ 222).
5. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α’ 143).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4354/2015 «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και
δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου
(Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των
Δ.Ε.Κ.Ο. του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314) και
άλλες μισθολογικές διατάξεις» (Α’ 176).
7. Τις διατάξεις του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του
Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161).
8. Τις διατάξεις του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180).
9. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181) όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 88 του ν. 4549/2018 (Α’ 105).
10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 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).
11. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργών και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
12. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
13. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
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14. Τις διατάξεις του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
15. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο
Σκυλακάκη» (Β’ 4805).
16. Τις διατάξεις του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
17. Την υπ’ αρ. 2/37345/0004/2010 (Β’ 784) απόφαση
«Απογραφή προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και
των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και σύσταση της Ενιαίας Αρχής
Πληρωμής» των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
18. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 3 της υπ’ αρ.
2/53983/27-06-2019 κοινής υπουργικής απόφασης
«Ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών δαπανών»
(Β’ 2726).
19. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 2/37345/0004/4-6-2010 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 784) στα κατωτέρω σημεία:
Η παρ. 1 του άρθρου 10, τροποποιείται ως εξής:
«1. Η πληρωμή των αποδοχών του προσωπικού της
παρ. 2 του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης, του οποίου η μισθοδοσία βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό,
διενεργείται μέσω της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού, του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους.»
Η περ. α της παρ. 4 του άρθρου 10, τροποποιείται ως
εξής:
«α) Στην Τράπεζα της Ελλάδος για τη χρέωση του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου Νο 200 «Ε.Δ. - Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών» και την πίστωση
των λογαριασμών των πληρώτριών τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων μία ημέρα (1) πριν την ημερομηνία πίστωσης των ατομικών λογαριασμών των υπαλλήλων,
καθώς και για τη πληρωμή της ΔΙΑΣ ΑΕ.»
Η παρ. 3 του άρθρου 11, τροποποιείται ως εξής:
«3. Η οριστικοποίηση της υποβολής ηλεκτρονικών
αρχείων ενταλμάτων πραγματοποιείται μέχρι την τελευταία ημέρα εκάστου μηνός. Μέσα στις επόμενες τρεις
εργάσιμες ημέρες η ΕΑΠ εκδίδει και αποστέλλει Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Ενταλμάτων (ΣΚΕ) στις αρμόδιες
ΓΔΟΥ/ΠΟΥ. Οι ΣΚΕ υπογράφονται από τον προϊστάμενο
της ΓΔΟΥ/ΠΟΥ.
Μετά την πληρωμή από τη Διεύθυνση Λογαριασμών
και Ταμειακού Προγραμματισμού και την αλλαγή της
κατάστασης (status) του Χρηματικού Εντάλματος (ΧΕ)
σε ’’ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΟ’’ στο ΟΠΣΔΠ οι ΣΚΕ αποστέλλονται
κάθε τρίμηνο στην αρμόδια Υπηρεσία Επιτρόπου (ΥΕ)
του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την άσκηση του Κατασταλτικού Ελέγχου».
Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 13, τροποποιείται
ως εξής:
«Το σύστημα πληρωμών ΔΙΑΣ Α.Ε., μετά την εντολή
κατάθεσης των σχετικών ποσών, από τη Διεύθυνση
Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού, στους
λογαριασμούς των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Τραπεζών,
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όπως περιγράφεται στο άρθρο 10 και από τα Ν.Π.Δ.Δ. και
Ν.Π.Ι.Δ. στους ενδιάμεσους λογαριασμούς μισθοδοσίας
που αναφέρονται στο άρθρο 12, φροντίζει, για την μεταφορά των ποσών της μισθοδοσίας στους ατομικούς
λογαριασμούς των αμειβομένων.».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Ιουλίου 2022
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Εσωτερικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
Ι

Αριθμ. 96090 ΕΞ 2022
(2)
Μεταβίβαση εξουσιοδότησης υπογραφής «Με
εντολή Υπουργού» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Ενισχύσεων και Αρωγής, στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Κρατικής
Αρωγής και στους Προϊσταμένους των Τμημάτων της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του
Υπουργείου Οικονομικών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 6 του άρθρου 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), όπως προστέθηκε
με την παρ. 1 του άρθρου 174 του ν. 4635/2019 (Α’ 167),
β) του άρθρου 9 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45),
γ) του π.δ. 47/2021 «Τροποποίηση διατάξεων του
π.δ. 142/2017 “Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών”
(Α’ 181) και του π.δ. 147/2017 “Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης” (Α’ 192)» (Α’ 121),
δ) του άρθρου 19 του ν. 4797/2021 «Κρατική αρωγή
προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές
επείγουσες διατάξεις» (Α’ 66),
ε) του άρθρου 7 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις»
(Α’ 131),
στ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομικών» (Α’ 181),
ζ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
η) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του
π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
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2. Την υπό στοιχεία 90788 ΕΞ 2022/28.6.2022 εισήγηση
της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία
βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιβάρυνση στον προϋπολογισμό
του Υπουργείου Οικονομικών για το τρέχον οικονομικό
έτος και για τα έτη του εγκεκριμένου ΜΠΔΣ.
3. Την εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών
Ενισχύσεων και Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών.
4. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών
Ενισχύσεων και Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «Με
εντολή Υπουργού» στον Προϊστάμενο της
Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Ενισχύσεων και
Αρωγής της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής
Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.
Μεταβιβάζουμε στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Ενισχύσεων και Αρωγής της Γενικής
Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου
Οικονομικών το δικαίωμα να υπογράφει «Με εντολή
Υπουργού»:
α) Έγγραφα με τα οποία διατυπώνονται προτάσεις και
εισηγήσεις προς τα υπερκείμενα όργανα.
β) Έγγραφα αρμοδιότητας υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Ενισχύσεων και Αρωγής.
γ) Αλληλογραφία με άλλες Γενικές Διευθύνσεις του
Υπουργείου Οικονομικών ή άλλων Υπουργείων για τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα.
δ) Απαντήσεις προς το Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης.
ε) Έγκριση τοποθέτησης στο αρχείο εγγράφων με
θέματα συναρμοδιότητας Διευθύνσεων της Γενικής
Διεύθυνσης, για τα οποία δεν απαιτούνται περαιτέρω
ενέργειες.
Άρθρο 2
Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «Με
εντολή Υπουργού» στον Προϊστάμενο της
Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής της Γενικής
Διεύθυνσης Κρατικών Ενισχύσεων και Αρωγής
της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής
του Υπουργείου Οικονομικών.
Μεταβιβάζουμε στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης
Κρατικής Αρωγής της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Ενισχύσεων και Αρωγής της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών το δικαίωμα
να υπογράφει «Με εντολή Υπουργού»:
α) Έγγραφα με τα οποία διαβιβάζονται καταστάσεις
δικαιούχων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για τη χορήγηση
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προκαταβολής έναντι επιχορήγησης του ν. 4797/2021,
σύμφωνα με τις συγκεντρωτικές καταστάσεις και τις
καταστάσεις λογαριασμών (ΙΒΑΝ) που αποστέλλουν οι
αρμόδιες περιφέρειες.
β) Έγγραφα ενημέρωσης προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για
την αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
προκαταβολής έναντι επιχορήγησης ή επιχορήγησης
του ν. 4797/2021.
γ) Απαντήσεις προς το Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.
Άρθρο 3
Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «Με
εντολή Υπουργού» στους Προϊσταμένους των
Τμημάτων της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής της
Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του
Υπουργείου Οικονομικών.
Μεταβιβάζουμε στους Προϊσταμένους των Τμημάτων
της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής το δικαίωμα να υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού»:
α) Έγγραφα με τα οποία ζητούνται πληροφορίες, δικαιολογητικά, έγγραφα, πιστοποιητικά ή και δικαστικές
αποφάσεις από τις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές, καθώς
και από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.
β) Διαβίβαση δικαιολογητικών δικαιούχων επιχορήγησης του ν. 4797/2021 προς τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για έλεγχο, εκκαθάριση και πληρωμή επιχορήγησης.
Άρθρο 4
1. Όσα από τα έγγραφα που υπογράφονται «Με εντολή Υπουργού» σύμφωνα με το προηγούμενα άρθρα
και αναφέρονται σε γενικότερης σημασίας θέματα, θα
κοινοποιούνται σε αντίγραφο στο Γραφείο Υπουργού.
2. Οι διατάξεις των άρθρων 7, 8, 13 και 16 της υπ ‘αρ.
2/30508/0004/5.5.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής ‘‘Με εντολή Υπουργού’’ στους Γενικούς
Γραμματείς και στον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου
Οικονομικών, πλην της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων, στους Προϊσταμένους των υπαγόμενων σε αυτούς οργανικών μονάδων καθώς και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων που υπάγονται απευθείας
στον Υπουργό Οικονομικών» (Β’ 785) εφαρμόζονται και
για τους Προϊσταμένους της παρούσας.
3. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Ιουλίου 2022
Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 3656/13.07.2022

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

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)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02036561307220004*

