
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής για το έργο «Πα-
ροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών στο Ελληνικό Δη-
μόσιο».

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ 81/ 
16.04.2019 απόφασης «Καθορισμός του τρόπου, 
των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικα-
σίας για την καταβολή και πιστοποίηση της πλη-
ρωμής τελών, παγίων και αναλογικών, υπέρ του 
Φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο” στα Κτηματολο-
γικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα κατά το 
ν. 4512/2018 (Α΄ 5)» (Β’ 1397).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/1/οικ. 5666 (1)
Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής για το έργο «Πα-

ροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών στο Ελληνικό 

Δημόσιο». 

 Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4622/ 

2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και δια-
φάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και 
της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

β) του άρθρου 221 του Γ’ μέρους του ν. 4412/2016 «Δη-
μόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
(Α΄ 147).

γ) τoυ άρθρου 21 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (Α΄ 176).

δ) των άρθρων 13-15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδι-
κασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45).

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. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους- Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

ζ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

η) του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α΄ 161).

2. Tην υπ’ αρ. 83174/23.7.2021-07/2021 διακήρυξη 
(ΑΔΑΜ 21PROC009001156) Ηλεκτρονικού Ανοικτού δι-
αγωνισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
για σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο Παροχής Ταχυδρομικών 
Υπηρεσιών για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών για την 
κάλυψη αναγκών αγοραστών του Δημοσίου (Υπουργεία, 
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Αρχές).

3. Την υπ’ αρ. 14918/27.12.2021 κατακύρωση (ΑΔΑΜ 
22AWRD010123709 και ΑΔΑ Ψ7ΖΤ46ΜΤΛΡ-ΘΣ6) του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αποτελεσμά-
των ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας 
σύναψης Συμφωνίας-Πλαίσιο διάρκειας τριών (3) ετών, 
Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών για κάλυψη ανα-
γκών Δημοσίων Υπηρεσιών (Υπουργεία, Αποκεντρωμέ-
νες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Αρχές), διακήρυξη 07/2021,

4. Την υπό στοιχεία 08/ΓΓΕ/2022 σύμβαση Συμφωνία - 
Πλαίσιο (ΑΔΑΜ 22SYMV010250900) του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων και του αναδόχου «ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.» διάρκειας τριών (3) ετών για κάλυψη 
αναγκών αγοραστών του Δημοσίου (Υπουργεία, Αποκε-
ντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Αρχές).

5. Το από 28.03.2022 υπηρεσιακό σημείωμα της Προ-
ϊσταμένης του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης 
Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού της Γε-
νικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου Εσωτερικών.

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

1. Συστήνουμε στο Υπουργείο Εσωτερικών (πρώην 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης) τριμελή (3μελή) Επιτροπή 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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με αντικείμενο την παραλαβή των παρασχεθεισών ταχυ-
δρομικών υπηρεσιών για λογαριασμό του Υπουργείου 
Εσωτερικών (πρώην Διοικητικής Ανασυγκρότησης), στα 
πλαίσια της ανωτέρω με (στοιχ. 4) 08/ΓΓΕ/2022 Σύμβα-
σης Συμφωνίας - Πλαισίου, καθώς των εκτελεστικών 
Συμβάσεων που απορρέουν από την εν λόγω Σύμβαση 
Συμφωνία - Πλαίσιο και θα συναφθούν για λογαριασμό 
του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης), από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου με 
τον ανάδοχο «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.».

2. Η Επιτροπή συγκροτείται από υπαλλήλους που υπη-
ρετούν στο Υπουργείο, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, 
κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ, όλων 
των κλάδων/ειδικοτήτων.

3. Έργο της Επιτροπής θα είναι η παραλαβή όλων των 
παρασχεθεισών ταχυδρομικών υπηρεσιών στο Υπουρ-
γείο Εσωτερικών (πρώην Διοικητικής Ανασυγκρότησης) 
από τα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.».

4. Η Επιτροπή θα αποφασίζει για κάθε θέμα που άπτε-
ται των ανωτέρω Συμβάσεων και θα είναι αρμόδια και 
στην περίπτωση που υπάρξει επέκταση ή τροποποίηση 
της σχετικής Σύμβασης Συμφωνίας - Πλαισίου καθώς και 
των αντίστοιχων εκτελεστικών Συμβάσεων.

5. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει εντός και εκτός του κα-
νονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών 
και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών 
οργάνων.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής λήγει με την ορι-
στική παραλαβή του συνόλου των παρασχεθεισών τα-
χυδρομικών Υπηρεσιών στο Υπουργείο Εσωτερικών 
(πρώην Διοικητικής Ανασυγκρότησης), στα πλαίσια της 
ανωτέρω Σύμβασης Συμφωνίας - Πλαισίου και των εκτε-
λεστικών Συμβάσεων αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 7 Απριλίου 2022

 Η Υπηρεσιακή Γραμματέας

ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΤΣΟΥ   

Ι

 Αριθμ. 13798 ΕΞ 2022 (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ 81/ 

16.04.2019 απόφασης «Καθορισμός του τρόπου, 

των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικα-

σίας για την καταβολή και πιστοποίηση της πλη-

ρωμής τελών, παγίων και αναλογικών, υπέρ του 

Φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο” στα Κτηματο-

λογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα κατά 

το ν. 4512/2018 (Α΄ 5)» (Β’ 1397). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - 

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις των παρ. 3, 4, 5, 6 του άρθρου 6 και του 

άρθρου 7, όπως αυτές συμπληρώθηκαν με την παρ. 5 του 
άρθρου 58 ν. 4602/2019 (Α΄ 45), την παρ. 2 του άρθρου 

8, την παρ. 1 του άρθρου 35 και την παρ. 1 του άρθρου 
40 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για τη εφαρμογή των 
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος 
Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 5).

2. Την παρ. 3 του άρθρου 1 του π.δ. 3/2021 «Μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και 
μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α΄ 3).

3. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ 81/16.04.2019 απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας (Β’ 1397).

4. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/30572/1516/27.5.2020 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης 
και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τροποποίηση της 
υπό στοιχεία ΥΠΕΝ 81/16-4-2019 κοινής απόφασης 
των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω-
πίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών και Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας «Καθορισμός του τρόπου, των όρων, των 
προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την καταβολή 
και πιστοποίηση της πληρωμής τελών, παγίων και ανα-
λογικών, υπέρ του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» στα 
Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα κατά 
τον ν. 4512/2018 (Α΄ 5)» (Β’ 2139).

5. Την υπ’ αρ. 89579/3869/17.09.2020 απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 
ΥΠΕΝ 81/16-04-2019 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορι-
σμός του τρόπου, των όρων, των προϋποθέσεων και της 
διαδικασίας για την καταβολή και πιστοποίηση της πλη-
ρωμής τελών, παγίων και αναλογικών, υπέρ του Φορέα 
«Ελληνικό Κτηματολόγιο» στα Κτηματολογικά Γραφεία 
και στα Υποκαταστήματα κατά τον ν. 4512/2018 (Α΄ 5)» 
(Β’ 4241).

6. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία, διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας δι-
οίκησης» (Α΄ 133).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε-
σίας 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).

8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (A’ 121).

9. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

10. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

11. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85).

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

13. Το π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης (Α΄ 7).

14. Την υπ’  αρ. 1786/14-02-2022 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 638).
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15. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

16. Το υπ’ αρ. 177/10/17.03.2022 απόσπασμα πρακτι-
κού του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο.

17. Την υπό στοιχεία 12172 ΕΞ 2022/30.03.2022 εισή-
γηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

18. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Ελληνικό Κτηματολόγιο», αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Το άρθρο 2 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ 81/16.04.2019 

απόφασης με θέμα: «Καθορισμός του τρόπου, των όρων, 
των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την καταβολή 
και πιστοποίηση της πληρωμής τελών, παγίων και ανα-
λογικών, υπέρ του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» στα 
Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα κατά το 
νόμο 4512/2018 (Α΄ 5)» (Β’ 1397)» και ειδικότερα η περί-
πτωση (δ), όπως προστέθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/
ΔΝΕΠ/30572/1516/27.5.2020 απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών, Δικαιοσύνης, και Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας (Β’ 2139) και τροποποιήθηκε και αντικαταστάθη-
κε με την υπ’ αρ. 89579/3869/17.09.2020 απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας (Β’ 4241), τροποποιείται και αντικαθί-
σταται και μετά την περ. (δ) προστίθεται περ. (ε) ως εξής:

«δ) Όταν η αίτηση για την εγγραφή της πράξης ή την 
έκδοση πιστοποιητικού αντιγράφου ή διαγράμματος της 
περίπτωσης β) υποβάλλεται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με 
την απόφαση της παρ. 9 του άρθρου 40 του ν. 4512/2018 
(Α΄ 5), η πληρωμή των πάγιων και αναλογικών τελών 
υπέρ του Φορέα, ανεξαρτήτως ποσού, διενεργείται σε 
λογαριασμό του ίδιου νομικού προσώπου που τηρείται 
σε οποιοδήποτε νομίμως λειτουργούν πιστωτικό ίδρυμα, 
είτε με χρήση πιστωτικής κάρτας, είτε μέσω τραπεζών 
(τραπεζικό κατάστημα) και εναλλακτικών τραπεζικών 
δικτύων (ηλεκτρονική τραπεζική), με χρήση του διατρα-
πεζικού συστήματος ΔΙΑΣ, είτε με οποιονδήποτε άλλο 
αναγνωρισμένο στις συναλλαγές ασφαλή τρόπο, με 
χρήση των βέλτιστων πρακτικών που παρέχονται από 
το Τραπεζικό Σύστημα. Σχετική ανακοίνωση για τον εκά-
στοτε παρεχόμενο τρόπο πληρωμής και κάθε αναγκαία 
τεχνική και διαδικαστική πληροφορία και λεπτομέρεια, 
αναρτάται με ευθύνη του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματο-
λόγιο» στην ιστοσελίδα του.

Όταν πρόκειται για την εγγραφή πράξης, το έντυπο 
πληρωμής αναρτάται στην εφαρμογή της αντίστοιχης 
ηλεκτρονικής υπηρεσίας που έχει επιλέξει ο αιτών, 
μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου νομιμότητας κατά 
τα άρθρα 15 και 16 του ν. 2664/1998 που διενεργεί ο 

Προϊστάμενος για την αποδοχή ή την απόρριψη της 
αιτούμενης εγγραφής και την έκδοση του αντίστοιχου 
φύλλου ελέγχου με το οποίο γίνεται δεκτό το αίτημα 
καταχώρισης. Για την ανάρτηση του εντύπου πληρωμής, 
ο αιτών ενημερώνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα. Η πλη-
ρωμή διενεργείται υποχρεωτικά, με ποινή απαράδεκτης 
υποβολής της αίτησης για την εγγραφή πράξης, εντός 
δύο (2) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υπολο-
γισμού της οφειλής που αναγράφεται στο οικείο έντυπο 
οφειλής, συμπεριλαμβανομένης της ημέρας αυτής.

Όταν πρόκειται για την έκδοση πιστοποιητικού, 
αντιγράφου, ή διαγράμματος, το έντυπο πληρωμής 
αναρτάται στην εφαρμογή της αντίστοιχης ηλεκτρονι-
κής υπηρεσίας που έχει επιλέξει ο αιτών, το αργότερο 
εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την επόμενη 
ημερολογιακή ημέρα από την ημερομηνία υποβολής 
της αίτησης και η πληρωμή διενεργείται υποχρεωτικά, 
με ποινή απαράδεκτης υποβολής της αίτησης για την 
έκδοση του πιστοποιητικού, αντιγράφου, ή διαγράμ-
ματος, εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την 
ημερομηνία υπολογισμού της οφειλής που αναγράφεται 
στο οικείο έντυπο οφειλής, συμπεριλαμβανομένης της 
ημέρας αυτής. Για την πιστοποίηση της πληρωμής, ισχύει 
η παρ. 2 του άρθρου 3.

ε) Όταν η αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού ή 
αντιγράφου από τα βιβλία και αρχεία της περίπτωσης 
α) του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών υπο-
βάλλεται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την απόφαση της 
παρ. 9 του άρθρου 40 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), για την 
πληρωμή ισχύουν όσα αναφέρονται στην περίπτωση δ) 
για την έκδοση πιστοποιητικού αντιγράφου ή διαγράμ-
ματος από τα βιβλία και αρχεία της περίπτωσης β) του 
συστήματος του Εθνικού Κτηματολογίου, όταν η σχετική 
αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά.

2. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατά-
ξεις της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ 81/16.04.2019 απόφασης 
(Β’ 1397).

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, 11 Απριλίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Δικαιοσύνης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  

Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ   
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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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