
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 171563/131/ 21.02.2018 
κοινής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: «Προκήρυξη 
του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II”, 
που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-
2020» (Β’ 756), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2 Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-
μπορίας καπνικών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/6974/74 (1)
   Τροποποίηση της υπ’ αρ. 171563/131/ 21.02.2018 

κοινής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: «Προκήρυ-

ξη του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οί-

κον II”, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 

2014-2020» (Β’ 756), όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

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

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005  - 
Α’ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (A’ 133).

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. Το 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 156/16.06.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 

(Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265), όπως ισχύει και ει-
δικότερα της παρ. 4 του άρθρου 28 αυτού.

4. Τον ν. 4122/2013 «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων - 
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» 
(Α’ 42) και ειδικότερα το άρθρο 10 αυτού, όπως έχει τρο-
ποποιηθεί με τον ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περι-
βαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική 
νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές 
διατάξεις» (A’ 92).

5. Την υπό στοιχεία Υ3/20.01.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Καθορισμός σειράς Τάξης των Υπουργείων» 
(Β’ 48).

6. Το π.δ. 70/2015 περί ανασύστασης των Υπουργείων 
και μετονομασίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυ-
γκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (A’  114).

7. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (A’ 192), όπως ισχύει.

8. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (A’ 160).

9. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (A’ 119).

10. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (A’ 121).

11. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

12. Το π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων με-
ταξύ Γενικών Γραμματειών» (A’ 156).

13. Την υπ’ αρ. 85847/11.08.2020 (Β’ 3375) κοινή από-
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσα-
κίρη.

14. Την υπό στοιχεία 66135/ΕΥΘΥ455/13.6.2017 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης “Τροποποίηση της υπ’  αρ. 67743/ΕΥΘΥ 
615/24.6.2015 υπουργικής απόφασης «Αναδιάρθρωση 
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ-
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ΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ της παρ. 
1 του άρθρου 5 του ν.4314/2014 και κατάργηση της υπό 
στοιχεία 1121/408Δ/Φ03/2012 (Β’ 655) κοινής υπουργι-
κής απόφασης» (Β’ 1248)” (Β’ 2064).

15. Την υπό στοιχεία 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
με τίτλο: «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 110427/
EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (Β’ 3521) υπουργικής απόφα-
σης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της 
υπό στοιχεία 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (Β’  1822) 
υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμό-
τητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 
2020  - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 
από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδι-
κασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 
πράξεων”» (Β’ 5968).

16. Την υπό στοιχεία 126829/ΕΥΘΥ1217/9.12.2015 
κοινή υπουργική απόφαση «Σύστημα δημοσιονομικών 
διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως 
ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του 
κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμ-
μάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 
2014 - 2020 σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4314/2014» 
(Β’ 2784).

17. Την υπ’  αρ. 88238/ΕΥΘΥ 811/29.08.2016 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρι-
σμού, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
με τίτλο «Σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική 
Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Τομέας Ενέργειας» και αντικατάσταση των υπό στοι-
χεία Δ13/Φ7.11/18797/29.7.2008 (Β’  1540) και Δ13/
Φ7.11/18801/29.07.2008 (Β’ 1577) κοινών υπουργικών 
αποφάσεων, όπως ισχύουν» (Β’ 2733).

18. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1301/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δε-
κεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και την κατάργηση του υπ’ αρ. 1080/2006 
Κανονισμού του Συμβουλίου.

19. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί κα-
θορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα-
μείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασ-
σας και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1083/2006».

20. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1407/2013 της Επιτροπής 
της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. 
Την Οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης 
Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων.

21. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση 
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (A’ 137).

22. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανο-
νισμός για την Προστασία Δεδομένων).

23. Tον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (A’ 143), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

24. Την υπ’ αρ. 171563/131/21.02.2018 κοινή απόφα-
ση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με 
τίτλο: «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονόμηση 
κατ’ οίκον II”, (Β’ 756) που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του 
ΕΣΠΑ 2014-2020» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

25. Τον ν. 4682/2020 Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Πρά-
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα απο-
φυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), 
β) της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συ-
νεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της 
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55) και γ) της 
από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχόμενου «Κατε-
πείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού 
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (A’ 64) και άλλες 
διατάξεις» (A’ 76).

26. Τον ν. 4683/2020 «Κύρωση της από 20.3.2020 Πρά-
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα για 
την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασπο-
ράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας 
και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομα-
λής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης” 
(Α’ 68) και άλλες διατάξεις» (A’ 83).

27. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 69919/2020 κοινή 
υπουργική απόφαση με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστα-
σίας της δημόσιας υγείας στις Περιφερειακές Ενότητες 
Θεσσαλονίκης και Σερρών προς αντιμετώπιση της δια-
σποράς του κορωνοϊού COVID-19.» (Β’ 4831).

28. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολι-
τισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετα-
νάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας 
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
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ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το 
διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη 
Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» (Β’ 4899), όπως τροποποι-
ήθηκε με τις υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71608/9.11.2020 
(Β’  4946), Δ1α/ΓΠ.οικ.72687/12.11.2020 (Β’  4999), 
Δ1α/ΓΠ.οικ.72989/14.11.2020 (Β’  5043) και Δ1α/
ΓΠ.οικ.73325/16.11.2020 (Β’ 5060) κοινές υπουργικές 
αποφάσεις.

29. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.: 76629/2020 κοινή 
υπουργική απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας 
για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 έως 
και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020» (Β’ 5255).

30. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.78363/5.12.2020 κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολι-
τισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Με-
τανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών, 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας 
για το διάστημα από το τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 
και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 
και ώρα 6:00» (Β’ 5350).

31. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 80189/2020 κοινή 
υπουργική απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας 
για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 
και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και 
ώρα 6:00» (Β’ 5486).

32. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη κατά-
σταση που έχει προκύψει με τον κορωνοϊό COVID-19 και 

τα όλως έκτακτα και διαρκώς ανανεούμενα μέτρα που 
έχουν ληφθεί οριζόντια στη χώρα για τον περιορισμό 
της διασποράς του,

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

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 171563/131/ 21.02.2018 
κοινής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας 
και Ανάπτυξης με τίτλο: «Προκήρυξη του προγράμμα-
τος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II”, που θα υλοποιηθεί στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β’  756), όπως έχει τρο-
ποποιηθεί και ισχύει, ως κατωτέρω:

Α. Το έκτο εδάφιο της παραγράφου 7.5.3 του Οδηγού 
Εφαρμογής του Προγράμματος τροποποιείται ως εξής:

«Για αιτήσεις σε υπαγωγή, όπου η προθεσμία ολο-
κλήρωσης του έργου λήγει εντός του διαστήματος από 
11/03/2020 ως και 29/06/2021, η προθεσμία παρατείνε-
ται αυτοδίκαια ως και τις 30/06/2021.»

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 171563/131/ 21.02.2018 
κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης με τίτλο: «Προκήρυξη του προγράμματος 
“«Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II”, που θα υλοποιηθεί στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β’ 756), όπως έχει τρο-
ποποιηθεί και ισχύει.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως .

Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2021

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Ανάπτυξης Περιβάλλοντος
και Τροφίμων και Ενέργειας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

I

(2)
   Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρεμπορίας καπνικών.

  Με την υπ’ αρ. 218/2014/2020 καταλογιστική πράξη της Προϊσταμένης του Α’ Τελωνείου Πειραιά (με ημερομηνία 
έκδοσης 12-10-2020) επιβάλλονται στον ΜΑΜΑΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗ του Κων/νου και της Αθανασίας γεν. 27/01/1952 
στην Αθήνα, κάτοχο του υπό στοιχεία Α.Δ.Τ: ΑΖ 531400, εκδοθέντος 23/01/2008 από το Α.Τ Αιγάλεω, με Α.Φ.Μ 
023821554, αγνώστου διαμονής, ως προσωπικά υπόχρεο:
ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ = 745,79 €
ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 2% = 14,91 €
ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 0,4  = 2,98 €
ΣΥΝΟΛΟΝ = 763,68 € (επτακόσια εξήντα τρία ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά)

Κηρύσσεται αυτός αλληλέγγυα υπόχρεος για την εξόφληση του ποσού των δυο χιλιάδων διακοσίων τριάντα επτά 
ευρώ και τριάντα επτά λεπτών (2.237,37 €).

Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπορίας καπνικών (210 πακέτα με τσιγάρα), σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 142, του άρθρου 119Α, των εδ. α’ και β’  της παρ. 1 και του εδαφ. ζ΄ της παρ. 2 του 
άρθρου 155 του ν. 2960/2001.

  Η Προϊσταμένη

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΛΑΛΗ   
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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,

*02003102801210004*
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