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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
16 Οκτωβρίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας Υπουργείου
Εσωτερικών», αποφάσεων, εγγράφων και άλλων
πράξεων στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών καθώς και στους νόμιμους αναπληρωτές αυτών.

2

Έγκριση απόδοσης πλεονάσματος της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων οικονομικού έτους 2018.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 69469
(1)
Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας Υπουργείου
Εσωτερικών», αποφάσεων, εγγράφων και άλλων
πράξεων στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών καθώς και στους νόμιμους αναπληρωτές αυτών.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. των άρθρων 44 παρ. 3 περ. α) και 111 παρ. 6 του
ν. 4622/7-8-2019 (ΦΕΚ Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης »,
2. του άρθρου 125 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/2017)
«Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και
το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής
Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις.»,
3. του άρθρου 248 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/2018)
«Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυ-
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τοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση
της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου
οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για
την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση
των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας
και την πολιτογράφηση -Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»,
4. του άρθρου 13 του ν. 4587/2018 (ΦΕΚ 218/Α΄/2018)
«Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις»,
5. του v. 3284/2004 (ΦΕΚ 217/Α΄/2004) «Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας», όπως ισχύει,
6. του ν. 4604/26-3-2019 (ΦΕΚ Α΄ 50) «Προώθηση της
ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας -Ρυθμίσεις για την απονομή
ιθαγένειας-Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση-Λοιπές Διατάξεις»,
7. του π.δ. 141/2017 (ΦΕΚ 180/Α΄/2017) «Οργανισμός
του Υπουργείου Εσωτερικών» όπως ισχύει,
8. της αριθμ. 58497/8-8-2019 κοινής απόφασης του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, περί διορισμού του Αθανάσιου Μπαλέρμπα του Κωνσταντίνου,
στη θέση του μετακλητού Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ 587/Υ.Ο.Δ.Δ./2019),
Β. Την αριθμ. ΔΟΑ/οικ.8638/26.3.2013 εγκύκλιο του
ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΧ-ΙΔ7) «Μείωση των υπογραφών στις
διοικητικές πράξεις και στα διοικητικά έγγραφα».
Γ. Την ανάγκη απλούστευσης διαδικασιών, με σκοπό
την ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων και την εξασφάλιση εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας, κατά
την άσκηση των αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στις
περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας.
Δ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Ι. Στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ιθαγένειας της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας του
Υπουργείου Εσωτερικών ή σε περίπτωση απουσίας ή
κωλύματος στους νόμιμους αναπληρωτές τους, μεταβιβάζεται το δικαίωμα να υπογράφουν «Με εντολή Γενικού
Γραμματέα Ιθαγένειας Υπουργείου Εσωτερικών» τις παρακάτω πράξεις και έγγραφα:
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1. Αποφάσεις για την αποδοχή ή απόρριψη αιτημάτων
σχετικά με την ανάκτηση, απώλεια και αποβολή της ελληνικής ιθαγένειας, που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με
τη κείμενη νομοθεσία.
2. Αποφάσεις για την αποδοχή ή απόρριψη αιτημάτων για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τις
διατάξεις των άρθρων 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας όπως ισχύουν.
3. Αποφάσεις για την αποδοχή ή απόρριψη αιτημάτων
για κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση
από ομογενείς κατόχους ΕΔΤΟ σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 23 του ν. 3838/2010.
4 Ανάκληση αποφάσεων που αφορούν στην ελληνική
ιθαγένεια και έχουν εκδοθεί κατά λόγο αρμοδιότητας
των Περιφερειακών Διευθύνσεων, καθώς και προγενέστερων δομών αυτών, ανεξάρτητα από τη νομική βάσης
έκδοσης της απόφασης.
5. Έγγραφα για την διατύπωση απόψεων προς τις δικαστικές αρχές κατά ασκήσεως αιτήσεων ακύρωσης/
αναστολής κατά αποφάσεων που έχ εκδοθεί στο πλαίσιο
αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης.
6. Έγγραφα απόρρητης/εμπιστευτικής αλληλογραφίας.
7. Έγγραφα προς τις προξενικές αρχές της Ελλάδος
στο Εξωτερικό.
8. Αποφάσεις για χορήγηση των προβλεπόμενων από
το άρθρο 24 ν. 3013/2002 και του άρθρου 76 παρ. 6 του
ν. 2910/2001 βεβαιώσεων οποίες επέχουν θέση άδειας
διαμονής και εργασίας ή ανάκληση αυτών.
9. Έγγραφα χορήγησης στατιστικών στοιχείων προς
τη Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας κατά λόγο χωρικής
αρμοδιότητάς τους.
10. Απαντήσεις σε αναφορές-καταγγελίες πολιτών.
11. Ενημερωτικά σημειώματα σχετικά με τη συνδρομή
των τυπικών προϋποθέσεων πολιτογράφησης αλλογενών αλλοδαπών.
II. Στους Προϊσταμένους των Τμημάτων Ιθαγένειας και
των Τμημάτων Πολιτογράφησης στην έδρα, καθώς και
στους Προϊσταμένους των Τμημάτων Ιθαγένειας ανά νομό
των περιφερειακών Διευθύνσεων Ιθαγένειας της Γενικής
Γραμματείας Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικά σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος στους νόμιμους αναπληρωτές τους, μεταβιβάζεται το δικαίωμα να υπογράφουν
«Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας Υπουργείου
Εσωτερικών» τις παρακάτω πράξεις και έγγραφα:
1. Απαντήσεις σε διευκρινιστικά αιτήματα πολιτών.
2. Αποστολή στοιχείων στις αρμόδιες αστυνομικές και
δικαστικές αρχές θέματα αρμοδιότητας του τμήματος.
3. Όλα τα έγγραφα αναφορικά με την υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών και στοιχείων.
4. Έγγραφα αναζήτησης ποινικού μητρώου και γνώμης
αστυνομικής αρ για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας τα οποία δεν μπορούν ανακτηθούν μέσω της διαλειτουργικότητας του ΟΠΣ «ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ» με ανωτέρω
αρχές, καθώς και λοιπές αυτεπάγγελτες αναζητήσεις
προς εκάστοτε αρμόδιες υπηρεσίες και αφορούν τους
αιτούντες την ελληνική ιθαγένεια σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
5. Τις πράξεις με τις οποίες τίθενται στο Αρχείο έγγραφα που δεν απαιτούν ενέργεια και επιστροφής αυτών
που χαρακτηρίζονται ως «επιστρεπτέα».
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6. Έγγραφα περίληψης αποφάσεων ελληνικής ιθαγένειας του τμήματος (ομαδικών ή μεμονωμένων) προς το
Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
7. Έγγραφα ανακοίνωσης αποφάσεων του τμήματος
για την εγγραφή/διαγραφή από τα Δημοτολόγια ή/και
τα Μητρώα Αρρένων.
III. Στους Προϊσταμένους των Τμημάτων Πολιτογράφησης στην έδρα, καθώς και στους Προϊσταμένους των
Τμημάτων Ιθαγένειας ανά νομό των περιφερειακών Διευθύνσεων Ιθαγένειας της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας
του Υπουργείου Εσωτερικών ή σε περίπτωση απουσίας
ή κωλύματος στους νόμιμους αναπληρωτές τους, μεταβιβάζεται το δικαίωμα να υπογράφουν «Με εντολή
Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας Υπουργείου Εσωτερικών»
επιπροσθέτως και τις παρακάτω πράξεις και έγγραφα:
1. Διαβιβαστικά έγγραφα ώριμων φακέλων αιτημάτων
κτήσης ελληνικής ιθαγένειας για τα οποία προβλέπεται
εκ του νόμου συνέντευξη, προς την αρμόδια Επιτροπή
Πολιτογράφησης.
2. Προσκλήσεις και έγγραφα παροχής ενημέρωσης
προς αυτούς που καλούνται σε συνέντευξη ενώπιον
της Επιτροπής Πολιτογράφησης, έγγραφα ενημέρωσης
εκείνων που δεν προσέρχονται στη συνέντευξη, τέλος
δε, έγγραφα προς κάθε ενδιαφερόμενο διαβίβασης αποσπασμάτων πρακτικών της Επιτροπής Πολιτογράφησης.
3. Διαβίβαση φακέλων πολιτογράφησης στο Υπουργείο Εσωτερικών μετά την εξέταση των εκ των νόμων
προϋποθέσεων για την έκδοση της σχετικής απόφασης.
4. Έγγραφες ανακοινώσεις προς τους ενδιαφερόμενους περί της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της πράξης απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας,
καθώς και έγγραφη πρόσκληση για την πραγματοποίηση
της ορκωμοσίας προσώπων που αποκτούν την ελληνική
ιθαγένεια με πολιτογράφηση ή με οποιαδήποτε νομική
βάση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
IV. Στους Προϊσταμένους των Τμημάτων Ιθαγένειας
ανά νομό των περιφερειακών Διευθύνσεων Ιθαγένειας της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας του Υπουργείου
Εσωτερικών, όπου αυτά προβλέπονται, ή σε περίπτωση
απουσίας ή κωλύματος στους νόμιμους αναπληρωτές
τους, μεταβιβάζεται το δικαίωμα να υπογράφουν «Με
εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας Υπουργείου Εσωτερικών» επιπροσθέτως και τις παρακάτω πράξεις και
έγγραφα:
1. Έγγραφα διαβίβασης στην έδρα της Δ/νσης στατιστικών στοιχείων επί θεμάτων που χειρίζονται τα Τμήματα.
2. Επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων
οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών που τηρούνται στο Αρχείο και στη χωρική έκταση του οποίου
εδρεύει το κάθε Τμήμα.
V. Στους Προϊσταμένους των Τμημάτων Γραμματείας
των περιφερειακών Διευθύνσεων Ιθαγένειας της Γενικής
Γραμματείας Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών ή
σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος στους νόμιμους
αναπληρωτές τους, μεταβιβάζεται το δικαίωμα να υπογράφουν «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας
Υπουργείου Εσωτερικών» τις παρακάτω πράξεις και
έγγραφα:
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1. Έγγραφα αποστολής διακινούμενων φακέλων και
εγγράφων από την έδρα προς τα τμήματα της Δ/νσης
στους Νομούς, όπου αυτά προβλέπονται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2019
Ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ
Ι

Αριθμ. 5269
(2)
Έγκριση απόδοσης πλεονάσματος της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων οικονομικού έτους 2018.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3 του ν. 4013/2011
(Α΄ 204/2011), «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του
έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που θεσπίσθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) και διατηρήθηκε σε
ισχύ με το άρθρο 119 παρ. 22 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
3. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119/2019).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121/2019).
5. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομικών 340/18-7-2019 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Θεόδωρο
Σκυλακάκη» (Β΄ 3051).
6. Τις διατάξεις του α΄ εδ. της παρ. 1 του άρθρου 13
του π.δ. 123/2012 (Α΄ 216/2012).
7. Τον ν. 4605/2019 (Α΄ 52/2019), άρθρο 53 «Οργανισμός και Κανονισμός Λειτουργίας Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων».
8. Τις διατάξεις του π.δ. 43/2013 (Α΄ 80/2013) «Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)», όπως
ισχύει.
9. Την αριθμ. 87288/24.08.16 απόφαση του Υπουργού
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με θέμα: «Διορι-
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σμός Προέδρου στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Συμβάσεων Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.» (ΥΟΔΔ 454/2016).
10. Την αριθμ. 59834/37.06.2019 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ)» (ΥΟΔΔ 345/2019).
11. Την αριθμ. 7535/06-11-2013 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα: «Διορισμός τακτικών μελών στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων» όπως ισχύει με την αριθμ. 241/2017
Πράξη του Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Τμήμα Ι
(ΥΟΔΔ 563/2013).
12. Την αριθμ. 121047/17-11-2016 απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Διορισμός Μελών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ)» (ΥΟΔΔ 631/2016).
13. Την αριθμ. 76777/10.07.2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Διορισμός τακτικού μέλους της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων» (ΥΟΔΔ 347/2017).
14. Την αριθμ. 48ΕΣ/2019 (ΑΔΑ: 6ΞΜΝΟΞΤΒ-ΔΩ1) απόφαση της Αρχής σχετικά με την έγκριση των οικονομικών
καταστάσεων οικ. έτους 2018 και την έγκριση απόδοσης
πλεονάσματος βάσει των στοιχείων των οικονομικών
καταστάσεων ως έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3
του ν. 4013/2011 (Α΄ 204/2011).
15. Την αριθμ. 2863/27-05-2019 απόφαση του Προέδρου της Αρχής για τον ορισμό Γενικού Διευθυντή στην
ΕΑΑΔΗΣΥ (ΥΟΔΔ 317/31-05-2019).
16. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό,
αλλά σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και του ΚΑΕ
6429 «Πληρωμές λοιπών υποχρεώσεων της ΕΑΑΔΗΣΥ
που δεν κατονομάζονται ειδικά», αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την απόδοση, σύμφωνα με την διάταξη
του άρθρου 4 παρ. 3 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204),
ποσού εξακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων διακοσίων πενήντα επτά ευρώ και δέκα λεπτών του ευρώ
(677.257,10 €), το οποίο δεν υπερβαίνει το 80% του πλεονάσματος του οικονομικού έτους 2018, στο Υπουργείο
Οικονομικών, ως έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού
(ΑΛΕ 1310889001 - «Λοιπές Μεταβιβάσεις από Νομικά
Πρόσωπα»).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2019
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός
Οικονομικών

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 3829/16.10.2019

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης 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)

r 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.
r 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.

r 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.

r 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.

*02038291610190004*

