
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παράταση προθεσμιών αξιολόγησης, προσαρμο-
γής και θητείας ΔΣ των υφιστάμενων Ερευνητι-
κών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων.

2 Τροποποίηση απόφασης υπαγωγής, oλοκλήρω-
ση – οριστικοποίηση του κόστους της επένδυ-
σης και πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής 
λειτουργίας, της εταιρείας «ΠΕΤΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
& ΣΙΑ Ο.Ε.» που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του ν. 3299/2004.

3 Έγκριση καθιέρωσης απογευματινής υπερωρια-
κής και νυχτερινής απασχόλησης εργασίμων ημε-
ρών και νυχτερινής και ημερήσιας απασχόλησης 
κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες για υπαλ-
λήλους που υπηρετούν σε Περιφερειακές υπηρε-
σίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκη-
σης για το χρονικό διάστημα μέχρι 31-12-2016.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 220279/Ζ1 (1)
  Παράταση προθεσμιών αξιολόγησης, προσαρμο-

γής και θητείας ΔΣ των υφιστάμενων Ερευνητι-

κών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 12 του ν. 3685/2008 

(ΦΕΚ 148, Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του 
άρθρου 32 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156, Α΄).

β) Της παρ. 10α του άρθρου 11 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 
148, Α΄), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 
32 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156, Α΄) και της παρ. 10β του 
άρθρου 11 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, Α΄).

γ) Της παρ. 5 του άρθρ. 37 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71, Α΄). 
δ) Της παρ. 14 του άρθρ. 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 

195, Α΄).

ε) Των άρθρων 23 και 77 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143, 
Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογι-
στικό και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρ. 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98, Α΄) «Κω-

δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα».

β) Του π.δ. 114/2014(ΦΕΚ 181, Α΄) «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

γ) Του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114, Α΄) «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε 
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του 
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας 
στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού». 

δ) Του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α΄) «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

ε) Το π.δ.123/2016 (ΦΕΚ 208, τ.Α΄) «Ανασύσταση και με-
τονομασία του Υπουργείου … Μεταφορών και Δικτύων».

στ) Του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός, Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

3. Τις αριθμ. Φ102/21/75543/Β7/28-6-2010 (ΦΕΚ 1032,
Β΄), 156473/Β7/11-12-2012 (ΦΕΚ 3384,Β΄), Φ102/11/
184809/Β7/3-12-2013 (ΦΕΚ 3115,Β’), 202265/Ζ1/
12-12-2014 (ΦΕΚ 3427,Β΄) και 193869/Ζ1/30-11-2015 
(ΦΕΚ 2647 Β΄) υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες πα-
ρατάθηκαν οι προθεσμίες αξιολόγησης, προσαρμογής 
και θητείας ΔΣ των υφιστάμενων ΕΠΙ μέχρι 31-12-2012, 
31-12-2013, 31-12-2014, 31-12-2015 και 31-12-2016 
αντίστοιχα.

4. Την αριθμ. Υ29/8-10-2015 (ΦΕΚ 2168 Β΄) απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη», 
όπως ισχύει και Υ197/2016 (ΦΕΚ 3722, τ.Β΄) «Ανάθεση 
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αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας 
και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση».

5. Τα π.δ. 217/1996, 322/1994 και 51/1996, 168/1994, 
39/1996, 13/1998, 18/1995, 269/1989, 759/75/1992, 
452/1995, 134/1995, 52/1996, 432/1995, 155/2007 κα-
θώς και τις υπουργικές αποφάσεις 740 και 741/Β1/1992 
(ΦΕΚ 771, τ.Β΄) Ίδρυσης των ΕΠΙ.

6. Τις αριθμ. 174006/Β2/18-10-2016, 208309/Β2/
06-12-2016 και 211254/Β2/09-12-2016 εισηγήσεις της 
ΓΔΟΥ του ΥΠΠΕΘ, την 81α/οικ.93686/18-12-2016 εισή-
γηση της ΓΔΟΥ του Υπ. Υγείας και την 40724/19-12-2016 
εισήγηση της ΓΔΟΥ του Υπ. Εσωτερικών.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη, ως ακο-
λούθως:

α) Για το Ε.Π. Ινστιτούτο Στερεού Φλοιού της Γης του 
ΕΚΠΑ ύψους 170.000 € για το κόστος λειτουργίας του 
τηλεμετρικού δικτύου ΒΑΝ (προς τον ΟΤΕ) η οποία θα 
αντιμετωπιστεί από τις εγκεκριμένες πιστώσεις του τα-
κτικού προϋπολογισμού του ΥΠΠΕΘ 2017 (Ε.Φ. 19-250, 
ΚΑΕ 2519) και εντός του ορίου του ΜΠΔΣ.

Στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Π.Δ.Ε. του 
ΥΠΠΕΘ υπάρχουν εγγεγραμμένα έργα συνολικού Π/Υ 
ύψους 169.847,48 € με ετήσιες πιστώσεις 2016 ύψους 
150.780,68 €.

β) Για το Ε.Π. Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ) 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Υπουργείου Υγείας η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 2544 
«Επιχορήγηση σε μονάδες ψυχικής υγείας» του Φορέα 
210 στον οποίο για το οικ. έτος 2017 έχει εγγραφεί πί-
στωση ύψους 49.692.000,00 € εκ της οποίας το ποσό του 
1.200.000,00 € έχει προβλεφθεί για την επιχορήγηση 
του ΕΠΙΨΥ.

γ) Για το Ε.Π. Ινστιτούτο «Φυσικής του Στερεού Φλοιού 
της Γης» στον προϋπολογισμό Εξόδων του ΥΠΕΣ και ει-
δικότερα σε βάρος του Ειδικού Φορέα 07-110 (Κεντρική 
Υπηρεσία) και ΚΑΕ 2599 έχουν προβλεφθεί πιστώσεις 
ύψους 59.000,00 € για το έτος 2017, αποφασίζουμε:

Την παράταση των προθεσμιών που ορίζουν οι δια-
τάξεις του στοιχείου α της παρ. 10 του άρθρου 11 του 
ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, Α΄), όπως συμπληρώθηκε με τις 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 3794/2009 
(ΦΕΚ 156, Α΄)και του στοιχείου β της παρ. 10 του άρ-
θρου 11 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, Α΄), περί προθεσμιών 
αξιολόγησης, προσαρμογής και θητείας των Δ.Σ. των 
Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.) μέχρι 
31-12-2017 και πάντως έως την έκδοση και δημοσίευση 
των Οργανισμών των οικείων Ιδρυμάτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 22 Δεκεμβρίου 2016

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας
Οικονομίας και Ανάπτυξης και Θρησκευμάτων
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ   

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

(2) 
Τροποποίηση απόφασης υπαγωγής, oλοκλήρω-

ση – οριστικοποίηση του κόστους της επένδυσης 

και πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λει-

τουργίας, της εταιρείας «ΠΕΤΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & 

ΣΙΑ Ο.Ε.» που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις δια-

τάξεις του ν. 3299/2004. 

 Με την υπ’ αριθμ. 139645/ΥΠΕ/5/04263/Ε/ν.3299/
2004/27-12-2016 απόφαση του Υπουργού και του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, πιστο-
ποιείται η ολοκλήρωση – οριστικοποίηση του κόστους 
και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επέν-
δυσης της εταιρείας «ΠΕΤΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», 
που αφορά στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού 
ισχύος 99 KW στη θέση στη θέση «ΒΟΘΥΝΟΙ» της κτη-
ματικής περιφέρειας του Δήμου Καλύμνου του Νομού 
Δωδεκανήσου, με τους εξής όρους:

1. Την οριστικοποίηση του ενισχυόμενου κόστους 
της επένδυσης στο ποσό των τριακοσίων πενήντα εν-
νέα χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ 
(359.974,00 €), επί συνολικού κόστους επένδυσης τε-
τρακοσίων έντεκα χιλιάδων εβδομήντα πέντε ευρώ και 
ογδόντα έξι λεπτών (411.075,86 €).

2. Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό 
των ογδόντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα τριών 
ευρώ και πενήντα λεπτών (89.993,50 €) που αποτελεί πο-
σοστό 25 % του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.

3. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των 
εκατόν σαράντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα 
εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών (143.989,60 €) που απο-
τελεί ποσοστό 40% του ενισχυόμενου κόστους της επέν-
δυσης.

4. Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο ποσό 
των εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα 
ευρώ και ενενήντα λεπτών (125.990,90 €) που αποτελεί 
ποσοστό 35 % του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.

5. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: 
24-09-2012.

6. H συνολική ισχύς ανήλθε σε 99,63 kW.
7. Η συνολική δυναμικότητα ανήλθε σε 240.000 kWh/

έτος.
8. Δεν απαιτείται η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 

που να αφορούν στο παρόν επενδυτικό σχέδιο.
Με την παραπάνω απόφαση εγκρίνεται η καταβολή 

της επιχορήγησης ποσού εκατόν σαράντα τριών χιλιά-
δων εννιακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών 
(143.989,60 €) στην επένδυση με την υπ’ αριθμ. 60708/
ΥΠΕ/5/04263 /ν.3299/2004/29-12-2010 απόφαση υπα-
γωγής (Β’ 2079/2011).

Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 77 του νόμου 4399/22-06-2016 
(Α΄ 117) «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων 
Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή 
και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυ-
ξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α΄117), όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 παρ. 2β του ν. 4441/2016 
(Α΄ 227).
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Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωμο-
δοτική Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 85 παρ. 
7 του ν. 4399/2016 και την υπ’ αριθμ. 77685/21-7-2016 
υπουργική απόφαση «Σύσταση της Γνωμοδοτικής Επι-
τροπής του άρθρου 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμός 
του τρόπου λειτουργίας της» (Β’ 2335).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Υπουργός Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι

 Αριθμ. Α.Τ.Δ. Α 1188277 ΕΞ 2016 (3)
Έγκριση καθιέρωσης απογευματινής υπερωρι-

ακής και νυχτερινής απασχόλησης εργασίμων 

ημερών και νυχτερινής και ημερήσιας απασχό-

λησης κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες 

για υπαλλήλους που υπηρετούν σε Περιφερεια-

κές υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολο-

γικής Διοίκησης για το χρονικό διάστημα μέχρι 

31-12-2016. 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 

(ΦΕΚ.176/Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 
16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ.297/Α΄) όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

2. Την από 31-12-2011 Πράξη Νομοθετικού Περιε-
χομένου (ΦΕΚ Α΄ 268) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 
δεύτερο του ν. 4047/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 31).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 178/Α΄).

4.Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ.143/τ.Α΄/
28-6-2014) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Επο-
πτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 011/85/ΕΕ) –Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις».

5. Το π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/τ.Α΄/22-11-2010) «Ανά-
ληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

6. Το π.δ. 69/2015 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 113) «Διορισμός του Αλε-
ξίου Τσίπρα του Παύλου ως Πρωθυπουργού».

7. Το π.δ. 54/2015 (Φ.Ε.Κ. Α΄/ 83) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8.. Την αριθμ. 0010218 ΕΞ 2016 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Υφυ-
πουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου» (Φ.Ε.Κ. 
Β/3696/15-11-2016).

9. Το αριθμ. Γ.Δ.Φ.Δ. 1149894 ΕΞ 2016/18-10-2016 έγ-
γραφο του Γενικού Διευθυντή Φορολογικής Διοίκησης.

10. Την με αριθμ. ΔΣΣΟΔ Β 1179419 ΕΞ 2016/9-12-2016 
βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης στον Ε.Φ. 23-180 στους 
ΚΑΕ 0511 και ΚΑΕ 0512, οικ. έτους 2016, για την κάλυψη 
δαπάνης για υπερωρίες των υπαλλήλων που υπηρετούν 
στις ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες, στις Περιφερει-

ακές Υπηρεσίες καθώς και σε Διευθύνσεις της Κεντρικής 
Υπηρεσίας της Γεν. Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, 
για το διάστημα έως 31/12/2016.

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ-
καλείται δαπάνη ύψους 30.000,00 ευρώ σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, η 
οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις 
Ειδ. Φορέα 23-180: Κ.Α.Ε. 0511 και 0512, όπου υπάρχουν 
εγγεγραμμένες πιστώσεις ύψους 24.000,00 ευρώ και 
60.000,00 ευρώ αντίστοιχα, σύμφωνα με την αριθμ. 
πρωτ. ΔΣΣΟΔ Β 1179419ΕΞ 2016/9-12-2016 βεβαίωση 
της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομι-
κής Διοίκησης περί ύπαρξης της σχετικής πίστωσης.

12. Τις υπηρεσιακές ανάγκες, όπως προσδιορίζονται 
στο αριθ. Γ.Δ.Φ.Δ. 1149894 ΕΞ 2016/18-10-2016 έγγραφο 
του Αναπλ. Προϊσταμένου της Γ.Δ.Φ.Δ., αποφασίζουμε: 

Καθορίζουμε τις ώρες υπερωριακής απασχόλησης 
για 4.500 υπαλλήλους που υπηρετούν σε Περιφερει-
ακές υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής 
Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
έως 31/12/2016 καθ΄ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υπο-
χρεωτικής εργασίας, ως εξής:

α. Απογευματινή υπερωριακή εργασία, μέχρι 4.000 
ώρες συνολικά και με συνολική δαπάνη 24.000,00 
ευρώ και

β. νυχτερινή υπερωριακή εργασία και εργασία κατά 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες πέραν του κανονι-
κού ωραρίου εργασίας μέχρι 750 ώρες συνολικά και με 
συνολική δαπάνη 6.000,00 ευρώ.

Η κατανομή των ωρών της υπερωριακής κ.λπ. εργασί-
ας κατά υπηρεσία και κατά μήνα θα γίνεται με απόφαση 
του Γενικού Διευθυντή Φορολογικής Διοίκησης.

Η υπερωριακή απασχόληση εκάστου υπαλλήλου δεν 
θα υπερβαίνει ανά εξάμηνο: α) τις 120 ώρες απογευμα-
τινής υπερωριακής εργασίας, β) τις 96 ώρες νυχτερινής 
υπερωριακής εργασίας και γ) τις 96 ώρες εργασίας κατά 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, πέραν του κανονι-
κού ωραρίου εργασίας.

Η συγκρότηση συνεργείων υπερωριακής κ.λπ. ερ-
γασίας και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών 
που θα πραγματοποιηθούν θα γίνεται με αποφάσεις των 
Προϊσταμένων των Οργανικών Μονάδων, οι οποίοι θα 
βεβαιώνουν και την πραγματοποίηση της ως άνω υπε-
ρωριακής εργασίας. Οι αποφάσεις αυτές θα κοινοποι-
ούνται στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης.

Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία μπορούν να με-
τέχουν περισσότεροι υπάλληλοι, καθώς και αποσπασμέ-
νοι, εντός του ανωτέρω συνολικού αριθμού ωρών που 
εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2016

Η Υφυπουργός

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ  
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το 
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

E     

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  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
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