
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/
7264/118/27.01.2022 κοινής υπουργικής απόφα-
σης «Τρόπος κατανομής εσόδων από πλειστηρια-
σμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκη-
πίου για το έτος 2022» (Β’ 481).

2 Τροποποίηση της υπ’  αρ. 425/42522/20-5-2013 
κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία υπο-
βολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέρ-
γειας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του ν. 3877/2010 
(Α’ 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστι-
κής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών 
Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική 
Ενημερότητα» (Β’ 1239).

3 Καθορισμός υπερωριακής απασχόλησης καθη-
μερινής και αργιών για το έτος 2022 για οκτώ (8) 
επιστήμονες με ετήσιο αριθμό εφημεριών: 1.485 
ώρες και συνολικό ετήσιο κόστος: 54.600,00 €, 
όπως έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 
Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ-
ΔΡΕΟΥ».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. οικ.ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/35393/818 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/

7264/118/27.01.2022 κοινής υπουργικής απόφα-

σης «Τρόπος κατανομής εσόδων από πλειστηρι-

ασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμο-

κηπίου για το έτος 2022» (Β’ 481).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας 

από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή 
Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοι-
πές διατάξεις» (Α’ 129), και ειδικότερα το άρθρο 25 αυτού

2. Την Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχε-

τικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και 
την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου 
(ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32).

3. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/7264/118/
27.01.2022 «Τρόπος κατανομής εσόδων από πλειστηρια-
σμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για 
το έτος 2022» (Β’ 481).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
(π.δ. 63/2005, Α’ 98) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με 
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

5. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

6. Την υπ’ αρ. 3/07.01.2021 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού και του Υπουργού Περιβάλλοντος «Ανάθεση αρμοδι-
οτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Γεώργιο Αμυρά» (Β’ 45).

7. Την ανάγκη εξεύρεσης πόρων για ενίσχυση δράσε-
ων που αφορούν την προώθηση της ηλεκτροκίνησης 
στη χώρα.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας, δεν 
προκύπτει δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό, 
αποφασίζουμε:

Η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/7264/118/27.01.2022 
κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 481), τροποποιείται ως 
ακολούθως:

Η παρ. δ) του άρθρου 2 τροποποιείται ως εξής:
«δ. Ποσοστό τρία κόμμα πέντε τοις εκατό (3,5%) των 

εσόδων διατίθεται στο Πράσινο Ταμείο για την χρημα-
τοδότηση δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικο-
νομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού και πε-
ριβαλλοντικού αποτυπώματος, με στόχο την ενίσχυση 
και σταδιακή διαφοροποίηση των τοπικών οικονομιών 
και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στις Περι-
φερειακές Ενότητες Κοζάνης, Φλώρινας και στο Δήμο 
Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας. 
Οι δράσεις θα απευθύνονται σε επιχειρήσεις που δρα-
στηριοποιούνται στις λιγνιτικές περιοχές ή και για επι-
χειρήσεις που επιθυμούν να μετεγκατασταθούν στις 
λιγνιτικές περιοχές. Οι δράσεις δύναται να αφορούν και 
σε συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικά κέντρα/
πανεπιστήμια. Τυχόν ποσό που δεν θα χρησιμοποιηθεί 
εντός του έτους μεταφέρεται για χρήση στα επόμενα 
έτη, έως εξαντλήσεώς του».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Η παρ. ι) του άρθρου 2 τροποποιείται ως εξής:
«Ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) των εσόδων διατίθεται 

στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την κά-
λυψη λειτουργικών του δαπανών. Η διαδικασία μεταφο-
ράς του πόρου καθορίζεται ως ακολούθως:

- Πιστώνεται ο Λογαριασμός 200/1 «Ελληνικό Δημό-
σιο Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών» με IBAN: 
GR9001000230000000000200548 «Λοιπά έσοδα Τακτι-
κού Προϋπολογισμού» από τον ΔΑΠΕΕΠ.

- Η Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης μετά 
την αναγγελία της Τράπεζας Ελλάδος για την πίστωση 
του λογαριασμού 200, θα εμφανίζει το ποσό αυτής στα 
έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού και θα ενημερώνει 
τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης για 
την εις ύψος πίστωση στον Τακτικό Προϋπολογισμό του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

- Κατόπιν αιτήματος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονο-
μικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας προς τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής 
Κυβέρνησης, πραγματοποιείται η εγγραφή πιστώσεων 
σε αριθμούς λογαριασμού εξόδων του Τακτικού Προϋ-
πολογισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών»

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Απριλίου 2022

  Ο Υπουργός  Ο Υφυπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ

Ι

        Αριθμ. 454/99082 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 425/42522/20-5-2013 

κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία υπο-

βολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργει-

ας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του ν. 3877/2010 

(Α’ 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλι-

στικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνι-

κών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφα-

λιστική Ενημερότητα» (Β’ 1239). 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3877/2010 «Σύστη-

μα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηρι-
ότητας» (Α’ 160).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019, (Α’ 133).

γ) Του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’138).

δ) Του π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, 
σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 100) 
και ιδίως το άρθρο 3 αυτού.

ε)Του π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυ-
πουργών» (Α’ 142).

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

ζ) Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181).

η) Του ν. 1790/1988 «Οργανισμός Ελληνικών Γεωργι-
κών Ασφαλίσεων κ.λπ.» (Α’ 134).

θ) Της υπ’ αρ. 6309/09-09-2021 (Β’ 4190) απόφασης 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
Γεώργιο Στύλιο.

ι) Της υπό στοιχεία Υ 70/30-10-2020 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

2. Την υπ’ αρ. 19/22-03-2022 απόφαση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών 
Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.).

3. Την υπ’ αρ. 539/90360/04-04-2022 εισήγηση του 
προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων αναφορικά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολο-
γισμού του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφα-
λίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Η υπ’  αρ. 425/42522/20-5-2013 (Β’1239) απόφαση 

των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε,συμπληρώθηκε 
και ισχύει με τις υπ’ αρ. 915/91988/1-8-2013 (Β’ 1957), 
384/52287/17-4-2014 (Β’ 1031), 603/83797/27-6-2014 
(Β’ 1731), 706/96129/6-8-2014 (Β’ 2258), 2042/29553/
29-5-2015 (Β’ 1065), 6655/82133/23-7-2015 (Β’ 1572), 
5435/72617/24-6-2016 (Β’ 1931), 4332/48587/23-5-2017 
(Β’ 1916), 7852/88393/22-08-2017 (Β’ 2960), 1117/52284/
05-04-2018 (Β’ 1327), 1441/80504/07-06-2018 (Β’ 2180), 
2063/108562/03-08-2018 (Β’ 3425), 3139/138938/
12-10-2018 (Β’ 4705), 452/79088/12-04-2019 (Β’ 1418), 
1106/125833/31-05-2019 (Β’ 2296), 1444/204642/
12-08-2019 (Β’ 3371), 1604/266804/18-10-2019 
(Β’ 3975), 419/102902/14-4-2020 (Β’ 1428), 418/102900/
14-4-2020 (Β’ 1621), 845/174099/30-06-2020 (Β’ 2725), 
1647/299960/26-10-2020 (Β’ 4779), 2009/351458/
15-12-2020 (Β’ 5645), 1034/160054/17-06-2021 (Β’ 2667), 
1393/229610/30-08-2021 (Β’ 4070), 2012/361473/
14-12-2021 (Β’ 6032), 2017/362294/14-12-2021 (Β’ 6040) 
αποφάσεις, τροποποιείται ως ακολούθως:

Η παρ. 6 του άρθρου 6 τροποποιείται, όσον αφορά το 
χρόνο της εμπρόθεσμης καταβολής της ειδικής ασφαλι-
στικής εισφοράς έτους 2021, σε 30-06-2022.
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Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από την δη-
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Απριλίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός Αγροτικής
Οικονομικών Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ   

Ι

 Αριθμ. 1054 (3)
Καθορισμός υπερωριακής απασχόλησης καθη-

μερινής και αργιών για το έτος 2022 για οκτώ (8) 

επιστήμονες με ετήσιο αριθμό εφημεριών: 1.485 

ώρες και συνολικό ετήσιο κόστος: 54.600,00 €, 

όπως έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 

Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ-

ΔΡΕΟΥ».

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ 

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

(Α’ 176) σύμφωνα με τις οποίες «... Για το προσωπι-
κό των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. η απόφαση καθι-
έρωσης υπερωριακής εργασίας εκδίδεται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο ή το όργανο διοίκησης ή το 
εξουσιοδοτημένο από αυτό όργανο... Στις αποφά-
σεις αυτές καθορίζεται ο αριθμός των υπαλλήλων, 
το χρονικό διάστημα και οι ώρες υπερωριακής απα-
σχόλησης τους μέσα στα όρια των πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού τους μη επιτρεπόμενης της επι-
βάρυνσης του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύ-
σεων. Οι ανωτέρω αποφάσεις δημοσιεύονται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύουν από τη δη-
μοσίευσή τους.».

2. Την με υπό στοιχεία Γ.4β/Γ.Π.οικ.80488/23-12-2021 
απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας περί 
κατανομής ωρών υπερωριών νυχτερινών και εξαιρέ-
σιμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού και 
του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
ορισμένου χρόνου των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων για το 
έτος 2022, (Β΄ 6312).

3. Την υπ’ αρ. 82159/29-12-2021 (ορθή επανάληψη) 
(ΑΔΑ: 6N48469H2Ξ- ΡΜ2) απόφαση του Διοικητή της 
2ης Υ.Πε με την οποία επιχορηγείται το Νοσοκομείο μας 
με το ποσό των 363.500,00€ € και το οποίο αφορά την 
κατανομή για το έτος 2022 υπερωριακής, νυχτερινής 
και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσω-
πικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου «ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ».

4. Την με υπό στοιχεία Γ.4β/Γ.Π.οικ.80494/23-12-2021 
απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας περί 

κατανομής εφημεριών Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών 
Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών-Νοσοκομειακών 
Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, των Νοσηλευτικών Ιδρυ-
μάτων για το έτος 2022 (Β’ 6312).

5. Την υπ’ αρ. 82155/29-12-2021 (ορθή επανάληψη) 
(ΑΔΑ: 6Κ8Ν469Η2Ξ- 7ΧΥ) απόφαση του Διοικητή της 2ης 
Υ.Πε με την οποία επιχορηγείται το Νοσοκομείο μας με 
το ποσό των 54.600,00 € και το οποίο αφορά την κατα-
νομή για το έτος 2022 εφημεριών Χημικών, Βιοχημικών, 
Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών-Νοσοκο-
μειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, του Γενικού Νοσο-
κομείου Ρόδου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ».

6. Την υπό στοιχεία 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 εγκύκλιο του 
ΓΛΚ αναφορικά με παροχή οδηγιών για την εφαρμογή 
των διατάξεων του κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015.

7. Τα κατατεθειμένα εγκεκριμένα προγράμματα 
των προϊσταμένων των τμημάτων από τα οποία προ-
κύπτουν οι μέχρι σήμερα ανάγκες απασχόλησης σε κα-
θημερινή βάση.

8. Το γεγονός ότι το νοσοκομείο εφημερεύει και λει-
τουργεί σε 24ωρη βάση και απαιτείται η απασχόληση 
του προσωπικού και κατά τις Κυριακές-Εξαιρέσιμες με 
πολλές πέραν του ωραρίου ώρες, καθημερινές και αργί-
ες, προκειμένου οι υπηρεσίες του Νοσοκομείου να είναι 
συνεπείς στις υποχρεώσεις τους αποφασίζει:

1. Την καθιέρωση:
α) υπερωριακής απασχόλησης καθημερινής και αργι-

ών για το έτος 2022 για οκτώ (8) επιστήμονες με ετήσιο 
αριθμό εφημεριών: 1.485 ώρες και συνολικό ετήσιο κό-
στος: 54.600,00 €, όπως έχουν εγγραφεί στον Προϋπο-
λογισμό του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου «ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» επιμεριζόμενες για:

- το 1ο Εξάμηνο του έτους 2022 σε 743 εφημερίες με 
κόστος 27.350,00 € (ΚΑΕ 0261).

- Το 2ο Εξάμηνο του έτους 2022 σε 742 εφημερίες με 
κόστος 27.250,00 € (ΚΑΕ 0261).

β) εργασίας για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού 
ωραρίου κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές 
ώρες καθημερινών και εξαιρέσιμων ημερών 250 υπαλ-
λήλων, με συνολικές ετήσιες ώρες απασχόλησης: 108.000 
και συνολικό κόστος 363.500,00€, όπως έχουν εγγραφεί 
στον Προϋπολογισμό του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου 
«ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» επιμεριζόμενες για:

- το 1ο εξάμηνο του έτους 2022, σε 54.000 ώρες με 
κόστος 181.750,00€ (ΚΑE 0263) και

- για το 2ο εξάμηνο έτους 2022, σε 54.000 ώρες με 
κόστος 181.750,00€ (ΚΑΕ 0263).

Η απογευματινή υπερωριακή εργασία ορίζεται ανά εξά-
μηνο μέχρι 120 ώρες ανά υπάλληλο και η υπερωριακή κατά 
τις νυχτερινές ώρες και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ορίζεται ανά εξάμηνο στις 96 ώρες ανά υπάλληλο σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Ρόδος, 1 Απριλίου 2022

Ο Διοικητής 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΡΟΥΜΑΝΗΣ
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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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