
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτρο-
πής για την εισαγωγή νομοθετικών ρυθμίσεων για 
την Ανοικτή και Συμμετοχική Διακυβέρνηση.

2 Ορισμός του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου 
Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ως συμβαλλόμενο μέρος 
για τη χρηματοδότηση των κατά τόπους σχολι-
κών επιτροπών.

3 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/22233 (1)
Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επι-
τροπής για την εισαγωγή νομοθετικών ρυθμίσε-
ων για την Ανοικτή και Συμμετοχική Διακυβέρ-
νηση .

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 18 του άρθρου 18 του Ν. 2503/1997

(ΦΕΚ 107/Α΄) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Πε-
ριφέρειας, ρύθμιση ………..και άλλες διατάξεις»,

β) του άρθρου 21 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄ 176) «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις…»,

γ) των άρθρων 41 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώ-
θηκε με το άρθρο 1 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98),

δ) του Π.δ. 99/2014 (ΦΕΚ Α΄ 166) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης»,

ε) του Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α΄) «Σύσταση και μετονο-
μασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων»,

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

ζ) της υπ’ αριθ. Υ 21/2015 (ΦΕΚ Β΄ 2144) απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης, Χριστόφορο Βερναρδάκη»,

η) την υπ’ αριθ. ΔΙΔΥ/Φ.1.2/οικ.14548/26-05-2016 
απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με 
εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» …..του Υπουργείου 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης - ΥΔΜΗΔ).

2. Την υπ’ αριθ. 19451/12.7.2016 (ΑΔΑ: ΨΒΔ2465ΦΘΕ-
Θ2Η) απόφαση του Αν. Υπουργού Εσωτερικών και Διοι-
κητικής Ανασυγκρότησης με θέμα την «Συγκρότηση και 
Ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου, με αντικείμε-
νο την συμμετοχή της Χώρας στην «Πρωτοβουλία για την 
Ανοικτή Διακυβέρνηση» (Open Government Partnership 
Initiative).

3. Την ανάγκη επεξεργασίας νομικού πλαισίου και την 
εισαγωγή νομοθετικών ρυθμίσεων για την προώθηση 
των πολιτικών Ανοικτής και Συμμετοχικής Διακυβέρ-
νησης, όπως προβλέπεται και από το 3ο Εθνικό Σχέδιο 
Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση.

4. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, αποφασίζει:

1. Τη σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής για την ει-
σαγωγή νομοθετικών ρυθμίσεων για την Ανοικτή Διακυ-
βέρνηση. Έργο της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής 
είναι:

α) Η σύνταξη και επεξεργασία διατάξεων για την ει-
σαγωγή νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν τις πο-
λιτικές της Ανοικτής Διακυβέρνησης, σε συνάρτηση με 
τη συμμετοχή της Ελλάδας στην Πρωτοβουλία για την 
Ανοικτή Διακυβέρνηση (Open Government Partnership 
Initiative – OGP) και τις αντίστοιχες Δεσμεύσεις του Εθνι-
κού Σχεδίου Δράσης.

β) Η σύνταξη και επεξεργασία διατάξεων για την ενί-
σχυση υφιστάμενων δομών ανοικτής διακυβέρνησης με 
σκοπό την προώθηση της διαφάνειας και της ηλεκτρο-
νικής διακυβέρνησης και της διοικητικής αναβάθμισης 
της διοικητικής λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης.

γ) Η Επιτροπή οφείλει να περατώσει το έργο της ως 
την 31η Δεκεμβρίου 2016.

2. Μέλη της Επιτροπής ορίζονται οι κάτωθι:
A. Αθανασία Ρουτζούνη, Εμπειρογνώμων Πληροφορι-

κής, της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων με 2ο βαθμό, του 
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης, ως Πρόεδρος.

Σταύρος Τασιόπουλος, Νομικός με ειδίκευση σε θέμα-
τα δημοσίου δικαίου και βιώσιμης ανάπτυξης, ως μέλος.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Νικολέτα Χαραλαμποπούλου, μόνιμη υπάλληλος με 
βαθμό Δ΄ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης του 
Τμήματος Διαφάνειας, Ανοικτής Διακυβέρνησης και Και-
νοτομίας, της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερι-
κών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ως μέλος.

Βασιλική Νταλάκου, Νομική Συνεργάτης του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ως 
μέλος.

Πανωραία Σπηλιωπούλου, Νομικός, ως μέλος.
Β. Οι εκπρόσωποι στην Ελλάδα του Ανεξάρτητου 

Μηχανισμού Αξιολόγησης της Πρωτοβουλίας για την 
Ανοικτή Διακυβέρνηση Αθανάσιος Δεληγιάννης και Αλέ-
ξανδρος Μελίδης.

3. Για την υποβοήθηση του έργου της η Επιτροπή δύ-
ναται να καλεί εμπειρογνώμονες και ειδικούς σε θέματα 
Ανοικτής Διακυβέρνησης, καθώς και υπαλλήλους του 
Δημοσίου με βάση τις αρμοδιότητές τους.

4. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει σε χώρους του Υπουρ-
γείου, εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας και δεν 
θα καταβάλλεται πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση στα 
μέλη της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Αυγούστου 2016

Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού
Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ   

Ι

     Αριθ. K1/138816 (2)
Ορισμός του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου 
Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ως συμβαλλόμενο μέρος 
για τη χρηματοδότηση των κατά τόπους σχολι-
κών επιτροπών. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 113 

του Ν. 1892/1990 (Α΄ 101), όπως αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 36 του Ν. 3699/2008 (Α΄ 199).

2. Την περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 
του Ν. 3870/2010 (Α΄ 138), όπως αντικαταστάθηκε με την 
παράγραφο 2 του άρθρου 51 του Ν. 4407/2016 (Α΄ 134).

3. Τις διατάξεις του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24).
4. Τα άρθρα 41, 48 και 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως 
κωδικοποιήθηκε με το Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

5. Το Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού…… Ανάπτυξης και Τουρισμού» 
(Α΄ 114).

6. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄116).

7. Το Π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων» (Α΄ 181).

8. Την παρ.  2 του άρθρου 3 του Ν. δ. 572/1970 (Α΄125), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 3748/
2009 (Α΄29), ιδίως την περίπτωση γ΄.

9. Την υπ’ αριθ. 127175/Η/2011 (Β΄ 2508) κοινή υπουρ-
γική απόφαση.

10. Την υπ’ αριθ. 93258/Α1/2015 (Β΄ 1185) «Μεταβίβα-
ση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο 
Γενικό Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του 
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και 
στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της 
ΓΓΔΒΜΝΓ του ΥΠΟΠΑΙΘ».

11. Την υπ’ αριθ. 178761/Γ2/2015 (ΥΟΔΔ 803) απόφα-
ση «Αποδοχή παραίτησης του Γενικού Γραμματέα Διά 
Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, του Υπουργείου Παιδεί-
ας Έρευνας και Θρησκευμάτων και διορισμός του Πα-
παγεωργίου Παυσανία – Ανδρέα σε θέση μετακλητού 
Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

12. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 137880/Β2/29.08.2016 εισήγη-
ση της Διεύθυνσης Παρακολούθησης προϋπολογισμού 
και δημοσιονομικών αναφορών εποπτευόμενων φορέ-
ων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

13. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της 
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπά-
νη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Ορίζουμε, για το σχολικό έτος 2016−2017 το Ίδρυμα 
Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), φορέα 
εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, ως συμβαλλόμενο μέρος για τη χρημα-
τοδότηση των κατά τόπους σχολικών επιτροπών που 
είναι υπεύθυνες για τη σύναψη των συμβάσεων μίσθω-
σης έργου με τους αναδόχους καθαριστές/καθαρίστρι-
ες ή συνεργεία καθαρισμού στις σχολικές μονάδες της
Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης που δεν καλύ-
πτονται από προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί σε 
οργανικές θέσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 30 Αυγούστου 2016

Ο Υπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ   

Ι

 Αριθ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016 (3)
Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής. 

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του τελευταίου εδαφίου της παρ.  5 του άρθρου 63

του Ν. 4174/2013 (Α΄ 170) «Φορολογικές διαδικασίες και 
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άλλες διατάξεις», όπως αυτό προστέθηκε με την υποπαρ. 
Δ.2 περ. 16 άρθρου πρώτου Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85).

β. Του άρθρου 9 του Ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητι-
κής Διαδικασίας» (ΦΕΚ Α΄ 45).

2. Το Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (ΦΕΚ Α΄ 178).

3. Το άρθρο 6 της με αριθμό Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/
08.04.2014 (ΦΕΚ Β΄865,1079 και 1846) απόφασης του 
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρω-
σης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γε-
νικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», 
όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθμό Δ.ΟΡΓ.Α 1159205 
ΕΞ2014/01.12.2014 (ΦΕΚ Β΄ 3250), Δ.ΟΡΓ.Α 1170232 
ΕΞ2014/30.12.2014 (ΦΕΚ Β΄ 3586), ΔΟΡΓ.Α 1006534 
ΕΞ2015/19.01.2015 (ΦΕΚ Β΄ 165) και Δ.ΟΡΓ.Α 1118063 
ΕΞ2016/05.08.2016 (ΦΕΚ Β΄ 2562) όμοιες.

4. Την ΠΟΛ 1002/31.12.2013 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β΄ 55/16.01.2014) 
«Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του Ν. 4174/
2013 (Ειδική Διοικητική Διαδικασία - Ενδικοφανής 
προσφυγή), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει από 
1/1/2014 και καθορισμός λεπτομερειών για τη λειτουρ-
γία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (πρώην Υπηρε-
σίας Εσωτερικής Επανεξέτασης) της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Εσόδων, την εφαρμοστέα διαδικασία και τον 
τρόπο έκδοσης των αποφάσεων αυτής».

5. Την ανάγκη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουρ-
γίας της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

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

1. Εξουσιοδοτούμε τους Προϊσταμένους της Υποδι-
εύθυνσης Επανεξέτασης, της Υποδιεύθυνσης Νομικών 
Θεμάτων και της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και Νο-
μικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών 
να υπογράφουν με εντολή του Προϊσταμένου της Διεύ-
θυνσης Επίλυσης Διαφορών τις εκδιδόμενες αποφάσεις 
επί των υποβαλλόμενων ενδικοφανών προσφυγών και 
αιτημάτων αναστολής, για τα αντικείμενα που υπάγο-
νται στην αρμοδιότητα των αντίστοιχων Υποδιευθύν-
σεων βάσει του άρθρου 6 της υπ’ αριθ. Δ6Α 1058824 
ΕΞ 2014/08.04.2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα 
Δημοσίων Εσόδων, με την επιφύλαξη των οριζόμενων 
στην παρ.  2 της παρούσας απόφασης.

2. Εξουσιοδοτούμε τους Προϊσταμένους των Τμη-
μάτων Α1΄ έως Α6΄ Επανεξέτασης της Υποδιεύθυνσης 
Επανεξέτασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών 
και των Τμημάτων Α7΄ και Α8΄ Επανεξέτασης της Υπο-
διεύθυνσης Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης 
της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών να υπογράφουν 
με εντολή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης 
Διαφορών τις εκδιδόμενες αποφάσεις επί των υποβαλ-
λόμενων ενδικοφανών προσφυγών που ασκούνται κατά 
πράξεων διοικητικού προσδιορισμού του φόρου της 
Φορολογικής Διοίκησης και αρνητικών απαντήσεων επί 
τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων, και αφορούν 
τα αντικείμενα που υπάγονται στην αρμοδιότητα των 
αντίστοιχων Υποδιευθύνσεων βάσει του άρθρου 6 της 
υπ’ αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08.04.2014 απόφασης 
του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών.

3. Όπου στις ανωτέρω διατάξεις αναφέρεται Προϊστά-
μενος Υποδιεύθυνσης ή Τμήματος της Διεύθυνσης Επί-
λυσης Διαφορών, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος 
αυτού, νοείται ο νόμιμος αναπληρωτής του, σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει 
να αναφέρεται σαφώς ότι υπογράφει αντ’ αυτού.

4. Τις παραπάνω αποφάσεις μπορεί να υπογράφει και 
ο ίδιος ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επίλυσης Δια-
φορών, χωρίς να απαιτείται για το σκοπό αυτό καμία 
διατύπωση.

5. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

6. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας παύουν να ισχύουν:
α) η αριθ. ΔΕΔ 0001671/20.1.2014 (Β΄ 212) απόφαση, 

με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»,
β) η αριθ. Δ.Ε.Δ. 0012895 ΕΞ 2014/09.04.2014 (Β΄ 975) 

απόφαση, με θέμα «Παροχή εξουσιοδότησης υπογρα-
φής», και

γ) η αριθ. Δ.Ε.Δ. Β1 1052867 ΕΞ2015/21.04.2015
(Β΄ 815) απόφαση, με θέμα «Παροχή εξουσιοδότησης 
υπογραφής», όπως είχε τροποποιηθεί με την υπ’ αριθ. 
Δ.Ε.Δ. Β1 1035074 ΕΞ 2016/03.03.2016 όμοια (Β΄ 748).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Καλλιθέα, 30 Αυγούστου 2016

Ο Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  
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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 καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με 

αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψη-
φιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν απο-
στολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται 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.

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 βρεί-

τε στην ιστοσελίδα. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες 

σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθ-

μό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που 
πληρούν τις προϋποθέσεις 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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