
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων 
των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 
2014-2020 «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικό-
τητα και Καινοτομία» και «Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

2 Παράταση της προθεσμίας ογκομέτρησης δε-
ξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων 
προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α’ και Β’ κα-
τηγορίας και των αποσταγματοποιών ως και των 
φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω 
προϊόντων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ    

 Αριθμ. 25305  (1)
Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων 

των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 

2014-2020 «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικό-

τητα και Καινοτομία» και «Υποδομές Μεταφορών, 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

3. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο 
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 
(Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265), όπως ισχύει και ει-
δικότερα την παρ. 1 του άρθρου 33 αυτού.

4. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομα-
σία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδι-
οτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 
μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, υπουργών, αναπληρωτών υπουργών και υφυ-
πουργών» (Α’ 121).

7. Την υπ’ αρ. 85847/11-08-2020 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» 
(Β’ 3375) .

8. Την υπό στοιχεία 112012/ΕΥΘΥ/2-11-2015 (Β’ 2473) 
απόφαση του Υπουργού για την Αναδιάρθρωση της Ει-
δικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής σύμφω-
να με την παρ. 2 του άρθρου 15 και το άρθρο 42 του 
ν. 4314/2014, όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 3 
αυτής.

9. Την υπό στοιχεία C(2014) 10162/18-12-2014 από-
φαση της Επιτροπής των ΕΚ, περί έγκρισης του Επι-
χειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Την υπό στοιχεία C(2014)10160/18-12-2014 από-
φαση της Επιτροπής των ΕΚ, περί έγκρισης του Επι-
χειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

11. Την υπ’ αρ. 101798/29-09-2020 (Β’ 4221) απόφαση 
του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: 
«Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επι-
χειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

12. Την υπ’  αρ. 112928/26-10-2020 απόφαση του 
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: 
«Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επι-
χειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (Β’ 4798).

13. Την υπ’  αρ. 107846/13-10-2020 απόφαση του 
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Τρο-
ποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επι-
χειρησιακού Προγράμματος Υποδομές Μεταφορών, Πε-
ριβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (Β’ 4591).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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14. Την υπό στοιχεία C(2020)8553/04-12-2020 από-
φαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση της 
αναθεώρησης του «Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτο-
μία 2014-2020» και τη συνακόλουθη τροποποίηση των 
Χρηματοδοτικών του Πινάκων.

15. Την υπό στοιχεία C(2020)8553/27-11-2020 από-
φαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση της 
αναθεώρησης του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Υπο-
δομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 
2014-2020» και τη συνακόλουθη τροποποίηση των Χρη-
ματοδοτικών του Πινάκων.

16. Το υπό στοιχεία 1177/364 Α1/22-02-2020 έγγρα-
φο της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, περί αιτήματος αύξησης ποσοστού 
υπερδέσμευσης πόρων του ΕΠ ΕΠΑνΕΚ.

17. Το υπ’ αρ. 24561/26-02-2021 ενημερωτικό σημεί-
ωμα της ΕΥΣΕ προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων 
Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.

18. Την υπ’ αρ. 24751/26-02-2021 εισήγηση του Γενικού 
Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ στον Υφυ-
πουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Εισήγηση 
τροποποίησης των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 
33 του ν. 4314/2014 για το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επι-
χειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και το ΕΠ 
Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανά-
πτυξη 2014-2020».

19. Την ανάγκη άμεσης ένταξης δράσεων αντιμετώ-
πισης των κοινωνικοοικονομικών συνεπειών του ιού 
COVID-19, καθώς και διασφάλισης και της απρόσκοπτης 
συνέχισης του προγραμματισμού της υλοποίησης των 
Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020 από τις Ειδικές Υπηρεσίες Δι-
αχείρισης.

20. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση των Υπουργικών Αποφάσεων των 
σημείων 11 έως 13 του σκεπτικού της παρούσης, με την 
τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτο-
μία» και «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αει-
φόρος Ανάπτυξη» ως ακολούθως:

Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Και-
νοτομία

Ποσοστό Υπερδέσμευσης συνολικά στο Ε.Π. 173,51%
Ποσοστό Υπερδέσμευσης Άξονα Προτεραιότητας 01 

173,51%
Ποσοστό Υπερδέσμευσης Άξονα Προτεραιότητας 01 Σ 

145,64%
Ποσοστό Υπερδέσμευσης Άξονα Προτεραιότητα 03 

146,90%
Ποσοστό Υπερδέσμευσης Άξονα Προτεραιότητας 03 Σ 

189,56%
Ποσοστό Υπερδέσμευσης Άξονα Προτεραιότητας 04 

329,09%
Ποσοστό Υπερδέσμευσης Άξονα Προτεραιότητας 04 Σ 

100,00%
Ποσοστό Υπερδέσμευσης Άξονα Προτεραιότητας 05 

100,00%

Ποσοστό Υπερδέσμευσης Άξονα Προτεραιότητας 05 Σ 
100,00%

Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη

Ποσοστό Υπερδέσμευσης συνολικά στο Ε.Π. 181,00%
Ποσοστό Υπερδέσμευσης Άξονα Προτεραιότητας 09 

272,69%
Ποσοστό Υπερδέσμευσης Άξονα Προτεραιότητας 14 

212,02%
Οι Διαχειριστικές Αρχές των ΕΠ θα πρέπει να προβαί-

νουν στις απαραίτητες ενέργειες για την σταδιακή μεί-
ωση της υπερδέσμευσης.

Σε κάθε περίπτωση, η παραμένουσα κατά την ολο-
κλήρωση των ΕΠ υπερδέσμευση θα καλυφθεί από το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Μαρτίου 2021

Ο Υφυπουργός 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

    Ι 

 Αριθμ. Α.1042 (2)
Παράταση της προθεσμίας ογκομέτρησης δε-

ξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων 

προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α’ και Β’ κα-

τηγορίας και των αποσταγματοποιών ως και των 

φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω 

προϊόντων.

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Tου ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» 

(Α’ 265), ιδίως των άρθρων 33, 53, 62, 63, 79 και 80, αυτού.
β) Tου ν. 2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολού-

χα προϊόντα» (Α’ 281) και ιδίως εκείνες του άρθρου 5, 
των παραγράφων Β.5 και Γ.1 του άρθρου 7 καθώς και 
της παρ. 10 του άρθρου 8 αυτού.

γ) Tης υπ’ αρ. 30/003/000/817/2018 απόφασης Διοικη-
τή ΑΑΔΕ «Διατυπώσεις και διαδικασίες για την έγκριση 
χρήσης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολού-
χων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α’ και Β’ κατη-
γορίας και των αποσταγματοποιών ως και των φορο-
λογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων» 
(Β’ 914).

δ) Tης υπό στοιχεία Α.1129/03-06-2020 απόφασης Δι-
οικητή ΑΑΔΕ «Παράταση της προθεσμίας ογκομέτρη-
σης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων 
προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α’ και Β’ κατηγορίας 
και των αποσταγματοποιών ως και των φορολογικών 
αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων» (Β’ 2196).

ε) Tης υπό στοιχεία ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126ΕΞ2017/27-
01-2017 απόφασης Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
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Δημοσίων Εσόδων «Εφαρμογή Ειδικού Καθεστώτος της 
Τελωνειακής αποταμίευσης» (Β’ 810).

στ) Tης υπό στοιχεία Τ.3200/25/30-05-1968 ΑΥΟ «περί 
τρόπου συστάσεως Επιτροπών διά την ογκομέτρησιν δε-
ξαμενών αποταμιεύσεως υποκειμένων υγρών καυσίμων, 
υγραερίων κ.λπ. και εξουσιοδοτήσεως των τελωνειακών 
δια την ογκομέτρησιν αυτών», όπως τροποποιήθηκε με 
την υπό στοιχεία Τ.1259/32/18-04-1979 ΑΥΟ.

ζ) Tου κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα 
του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 
41 αυτού.

η) Tης υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/
23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε)» (Β’ 4738).

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 
(Β’ 130 και Β’372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδι-
οτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως 
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυα-
σμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α’ της παρ. 3 του άρ-
θρου 41 του ν. 4389/2016 (Α’ 94).

3. Την υπ’ αρ. 1 πράξη της 20-01-2016 του Υπουργι-
κού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμ-
ματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016, και με την υπό στοιχεία 
5294ΕΞ2020/17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οι-
κονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της 
Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

4. Την ανάγκη της περαιτέρω παράτασης των προθε-
σμιών που είχαν τεθεί με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 8 
της υπ’ αρ. 30/003/000/817/2018 απόφασης Διοικητή 
ΑΑΔΕ (Β’ 914), καθώς και με το άρθρο 1 της υπό στοι-
χεία Α.1129/03-06-2020 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. 
(Β’ 2196), με στόχο, αφενός, την παράταση της προθε-
σμίας της ογκομέτρησης των δεξαμενών αποθήκευσης 
της αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων 
των οινοπνευματοποιών Α’ και Β’ κατηγορίας και των 
αποσταγματοποιών ως και των φορολογικών αποθηκών 
εμπορίας των εν λόγω προϊόντων και αφετέρου την πα-

ράταση της μεταβατικής περιόδου που έχει δοθεί για τη 
δυνατότητα διενέργειας ογκομετρήσεων και από μη δια-
πιστευμένους φορείς, τηρουμένων των διατυπώσεων και 
διαδικασιών που καθορίζει η συγκεκριμένη απόφαση.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Οι ογκομετρικοί πινάκες των δεξαμενών αιθυλικής 

αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευ-
ματοποιών Α’ και Β’ κατηγορίας, των αποσταγματοποιών 
και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω 
προϊόντων, η κατάρτιση των οποίων διενεργήθηκε από 
τις αρμόδιες επιτροπές κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας 
νομοθεσίας, πριν την έναρξη εφαρμογής της υπ’ αρ. 
30/003/000/817/2018 απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (Β’ 914) 
και για τους οποίους κατά την έναρξη ισχύος της παρού-
σας απόφασης, έχει παρέλθει η δεκαετία από την ημερο-
μηνία καταρτίσεώς τους ή η εν λόγω δεκαετία πρόκειται 
να παρέλθει μέχρι 22-05-2022, εξακολουθούν να ισχύ-
ουν μέχρι την ημερομηνία αυτή και για την ίδια ως άνω 
χρονική περίοδο οι εν λόγω δεξαμενές εξακολουθούν να 
θεωρούνται ότι έχουν αναγνωριστεί και εγκριθεί.

2. Παρατείνεται έως και 22-05-2022, η προθεσμία 
που τέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 της υπό στοι-
χεία Α.1129/03-06-2020 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. 
(Β’ 2196), προκειμένου οι εργασίες ελέγχου και ογκο-
μέτρησης των δεξαμενών να διενεργούνται και από μη 
διαπιστευμένους φορείς, τηρουμένων των διατυπώ-
σεων και διαδικασιών που καθορίζονται στην υπ’ αρ. 
30/003/000/817/2018 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. 
(Β’ 914).

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2021 

Ο Διοικητής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   
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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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