
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Σύσταση και συγκρότηση Διεπιστημονικής Ομά-
δας Εργασίας για την εκπόνηση σχεδίου Ενιαίου 
Εθνικού Πρωτοκόλλου Διαχείρισης Κρουσμάτων 
σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

2 Καθορισμός συμπληρωματικής εργασίας κατά τις 
νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσι-
μες ημέρες προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού 
ωραρίου για το προσωπικό που υπηρετεί στη Γε-
νική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Α.Α.Δ.Ε., 
για το διάστημα έως και την 31η Δεκεμβρίου 2022.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 7375 (1)
Σύσταση και συγκρότηση Διεπιστημονικής Ομά-

δας Εργασίας για την εκπόνηση σχεδίου Ενιαίου 

Εθνικού Πρωτοκόλλου Διαχείρισης Κρουσμάτων 

σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. 

 O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ  ΤΗΣ 
ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 Έχοντας υπόψη:
1. 
α) Την περ. β’) της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4622/ 

2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και δια-
φάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και 
της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

β) τα άρθρα 13-15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 
και άλλες διατάξεις (του ν. 2690/1999, Α’ 45) και

γ) τα άρθρα 75-78 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Δι-
ακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθε-
σία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

3. Το π.δ. 98/2020 «Οργανισμός της Προεδρίας της 
Κυβέρνησης» (Α’ 236).

4. Την υπό στοιχεία Δ941/22.12.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Διορισμός Γενικού Γραμματέα στη Γε-
νική Γραμματεία Συντονισμού» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1055).

5. Την ανάγκη υποβοήθησης της αποστολής και του 
έργου των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Συντο-
νισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης, ως αρμόδιου 
φορέα για την παρακολούθηση και τον συντονισμό των 
δράσεων για τη διαμόρφωση δημόσιας πολιτικής με 
στόχο την ενιαία διατομεακή διαχείριση των κρουσμά-
των σεξουαλικής κακοποίησης των ανηλίκων σε εθνικό 
επίπεδο.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Α. Τη σύσταση και συγκρότηση στη Γενική Γραμματεία 
Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης, Ομάδας 
Εργασίας με αντικείμενο την εκπόνηση σχεδίου Ενιαίου 
Εθνικού Πρωτοκόλλου Διαχείρισης Κρουσμάτων σεξου-
αλικής κακοποίησης ανηλίκων, στο πλαίσιο του Εθνικού 
Σχεδίου Δράσης για την Προστασία των Παιδιών από την 
Σεξουαλική Κακοποίηση και Εκμετάλλευση 2022- 2027, 
καθώς και την υποβοήθηση της αποστολής της Γενικής 
Γραμματείας Συντονισμού της Προεδρίας, ως αρμόδιου 
φορέα για την παρακολούθηση και τον συντονισμό των 
δράσεων για τη διαμόρφωση δημόσιας πολιτικής ενιαίας 
διατομεακής διαχείρισης των κρουσμάτων σεξουαλικής 
κακοποίησης των ανηλίκων σε εθνικό επίπεδο, με σκοπό 
την εξάλειψη του φαινομένου της επαναθυματοποίησης 
των ανήλικων θυμάτων και την προάσπιση του δικαιώ-
ματός τους στην προστασία από την σεξουαλική βία και 
εκμετάλλευση.

Β. Η Ομάδα Εργασίας αποτελείται από τους κάτωθι:
1. Γεώργιο Νικολαΐδη του Ανδρέα, Ψυχίατρο, Προϊ-

στάμενο της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής 
Πρόνοιας του Κέντρου για τη Μελέτη και την Πρόληψη 
της Κακοποίησης - Παραμέλησης των Παιδιών του Ινστι-
τούτου Υγείας του Παιδιού, ως Συντονιστή.

2. Ιωάννα Γιαννοπούλου του Γεωργίου, Παιδοψυχία-
τρο, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδοψυχιατρικής της 
Β’ Ψυχιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ στο Π.Γ.Ν. «Αττικόν» και 
Αντιπρόεδρο της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδας - 
ΕΝΩΨΥΠΕ, ως μέλος.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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3. Δήμητρα Τσιαρδακλή του Ευαγγέλου, Εισαγγελέα 
Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, ως μέλος.

4. Σοφία Κουσίδου του Γεωργίου, Αστυνόμο Α’, Προϊ-
σταμένη της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της 
Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, ως μέλος.

5. Κωνσταντίνα Σκλάβου του Βασιλείου, Κοινωνική Λει-
τουργό, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής 
Εργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ως μέλος.

6. Κωνσταντίνο Μιτζήθρα του Ανδρέα, Εκπαιδευτικό, 
Διευθυντή του Ιδιαίτερου Γραφείου του Γενικού Γραμμα-
τέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
ως μέλος.

7. Αγγελική-Μαριάνθη Γυφτοπούλου του Δημητρίου, 
Νομικό, Ειδική Συνεργάτιδα στη Γενική Γραμματεία Ασυ-
νόδευτων Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και 
Ασύλου, ως μέλος.

8. Παυλίνα Σπανδώνη του Αντωνίου, Σύμβουλο Κοινω-
νικής Πολιτικής και Σχεδιασμού, μετακλητή συνεργάτιδα 
κατηγορίας ΠΕ στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Γενικού Γραμ-
ματέα Συντονισμού, ως μέλος.

Χρέη Γραμματέα εκτελεί το μέλος της Ομάδας που 
ορίζεται για τον σκοπό αυτό από τον Συντονιστή.

Γ. Στο σχέδιο Ενιαίου Εθνικού Πρωτοκόλλου Διαχείρι-
σης Κρουσμάτων σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων 
της παρ. Α πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να:

α) Περιγράφεται με σαφήνεια η αποστολή των εισαγ-
γελικών λειτουργών, της αστυνομίας, των κοινωνικών 
λειτουργών, των επαγγελματιών σωματικής και ψυχικής 
υγείας και των εκπαιδευτικών λειτουργών στα περιστα-
τικά σεξουαλικής θυματοποίησης παιδιών.

β) Ορίζεται με σαφήνεια η ακολουθούμενη διαδικασία 
και να εξειδικεύεται η αλληλουχία ενεργειών εκάστης 
των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

Δ. Τα Mέλη της Ομάδας Εργασίας συνδράμουν τις αρ-
μόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού 
στην παρακολούθηση και τον συντονισμό, δια του αρμό-
διου Υπουργείου ή φορέα τον οποίο εκπροσωπούν, των 
δράσεων της δημόσιας πολιτικής ενιαίας διατομεακής 
διαχείρισης των κρουσμάτων σεξουαλικής κακοποίησης 
των ανηλίκων σε εθνικό επίπεδο, στο πλαίσιο του Εθνικού 
Σχεδίου Δράσης για την Προστασία των Παιδιών από την 
Σεξουαλική Κακοποίηση και Εκμετάλλευση 2022- 2027.

Ε. Στις συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας δύνανται 
να μετέχουν, ύστερα από πρόσκληση του Συντονιστή, 
χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωποι των συναρμόδιων 
υπουργείων, δημόσιοι λειτουργοί, υπηρεσιακά στελέχη, 
εξωτερικοί εμπειρογνώμονες, σύμβουλοι και κάθε άλλο 
πρόσωπο που κρίνεται ότι δύναται να συνδράμει στο 
έργο της Ομάδας.

ΣΤ. Οι υπηρεσίες των Γραμματειών και των συναρμό-
διων Υπουργείων συνεργάζονται και συνδράμουν την 
Ομάδα στην εκτέλεση του έργου της.

Ζ. Στον Συντονιστή και στα Mέλη της Ομάδας δεν κα-
ταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση για τη 
συμμετοχή τους σε αυτή.

Η. Η θητεία των Mελών της Ομάδας Εργασίας λήγει 
στις 31/03/2023, δύναται δε να παραταθεί, εφόσον αυτό 
κριθεί αναγκαίο. Κατά τη λήξη της θητείας της, ο Συντο-
νιστής υποβάλει στον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού 

το σχέδιο Ενιαίου Εθνικού Πρωτοκόλλου Διαχείρισης 
Κρουσμάτων σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2022

 Ο Γενικός Γραμματέας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ

Ι

    Αριθμ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α (2)
Καθορισμός συμπληρωματικής εργασίας κατά τις 

νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσι-

μες ημέρες προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού 

ωραρίου για το προσωπικό που υπηρετεί στη Γε-

νική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Α.Α.Δ.Ε., 

για το διάστημα έως και την 31η Δεκεμβρίου 2022. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το Κεφάλαιο Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-

μοσίων Εσόδων» του Μέρους πρώτου του ν. 4389/2016 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94).

2. Την παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4223/2013 (Α’ 287).
3. Τα άρθρα 13 και 47 του ν. 4778/2021 «Μισθολόγιο, 

ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 26).

4. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρι-
σης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 011/85/
ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

5. Τον ν. 4874/2021 «Κύρωση του κρατικού προϋπο-
λογισμού οικονομικού έτους 2022» (Α’ 249).

6. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).

7. Την υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/31-07-2018 από-
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικο-
νομική και Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού προϋ-
πολογισμού» (Β’ 3240).

8. Την υπό στοιχεία οικ. 2/122106/ΔΠΓΚ/19-12-2021 
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
«Διάθεση των πιστώσεων του κρατικού προϋπολογι-
σμού οικονομικού έτους 2022» (ΑΔΑ: ΨΤ09Η-9Ρ3).

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

10. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-01-2013 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουρ-
γού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον 
Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Β’ 130 και 372), σε συνδυασμό με την 
υποπαρ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

11. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της 
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Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με την παρ. 10 
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, καθώς και την υπό στοι-
χεία 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

12. Την υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1058007 ΕΞ 
2022/30-06-2022 (ΑΔΑ: ΨΕ7346ΜΠ3Ζ-ΛΓ1) απόφαση 
του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..

13. Το γεγονός ότι υφίσταται ανάγκη παροχής εργα-
σίας πέραν του κανονικού ωραρίου, για τους υπαλλή-
λους που υπηρετούν στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων 
και Ε.Φ.Κ., όπως τεκμηριώνεται με τα υπό στοιχεία ΑΥΤ.
ΤΜ.ΥΠ. 1091702 ΕΞ 2022/26-9-2022 και ΑΥΤ.ΤΜ.ΥΠ.
1097405ΕΞ2022-10-06/6-10-2022 έγγραφα του Αυτο-
τελούς Τμήματος Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης 
Τελωνείων και Ε.Φ.Κ..

14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ-
καλείται δαπάνη ύψους 81.617,50 ευρώ σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, η 
οποία είναι εντός των ανώτατων ορίων δαπανών του 
προϋπολογισμού 2022 της Α.Α.Δ.Ε. και θα καλυφθεί 
από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Φορέα 1023-801, 
Λογαριασμό 2120202001, σύμφωνα με τις υπό στοι-
χεία Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1094395 ΕΞ 2022/29-9-2022 και 
Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1103606 ΕΞ 2022/17-10-2022 Βεβαι-
ώσεις Ύπαρξης Πίστωσης, την υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. 
Α.Α.Δ.Ε. Α 1097805 ΕΞ 2022/5-10-2022 απόφαση Μετα-
βολών Εκτελούμενου Προϋπολογισμού, τις υπό στοι-
χεία Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1095401 ΕΞ 2022/3-10-2022 
και Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1104644 ΕΞ 2022/18-10-2022 
Μεταβιβάσεις Πιστώσεων για την κάλυψη δαπάνης για 
απογευματινή υπερωριακή εργασία και εργασία κατά τις 
νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέ-
ρες, καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου καθώς 
και απασχόληση πέραν του πενθημέρου για το προσω-
πικό που υπηρετεί σε υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυν-
σης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., για την περίοδο έως και την 
31η Δεκεμβρίου 2022, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε, συμπληρωματικά της ανωτέρω αριθ. 
(12) σχετικής απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.:

α) Εργασία νυχτερινή εργασίμων ημερών προς συ-
μπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας 
έως δέκα χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα τρεις (10.693) 
ώρες και συνολική δαπάνη τριάντα τέσσερις χιλιάδες 
διακόσια δεκαεπτά ευρώ και πενήντα λεπτά (34.217,50 
ευρώ), για επτακόσιους σαράντα οκτώ (748) υπαλλή-
λους της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., στον 
Φορέα 1023-801 και Λογαριασμό 2120202001, για τη 
χρονική περίοδο έως και την 31η Δεκεμβρίου 2022,

β) Εργασία νυχτερινή και ημερήσια απασχόληση κατά 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες προς συμπλήρωση 
της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας έως έντεκα 
χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα ώρες (11.850) ώρες και 
συνολική δαπάνη έως σαράντα επτά χιλιάδες τετρα-
κόσια ευρώ (47.400,00 ευρώ), για εννιακόσιους είκοσι 
δύο (922) υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Τελω-
νείων και Ε.Φ.Κ., στον Φορέα 1023-801 και Λογαρια-
σμό 2120202001, για τη χρονική περίοδο έως και την 
31η Δεκεμβρίου 2022.

Η κατανομή των ωρών της ως άνω εργασίας ανά υπη-
ρεσία θα γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γε-
νικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.. Η συγκρότηση 
συνεργείων και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργα-
σιών που θα πραγματοποιηθούν θα γίνεται με απόφα-
ση του Προϊσταμένου εκάστης υπηρεσίας της Γενικής 
Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., ο οποίος θα βεβαιώνει 
και την πραγματοποίηση της ως άνω εργασίας προς συ-
μπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου. Οι αποφάσεις 
αυτές θα κοινοποιούνται στη Γενική Διεύθυνση Τελω-
νείων και Ε.Φ.Κ..

Στην ανωτέρω εργασία, μπορούν να μετέχουν περισ-
σότεροι υπάλληλοι καθώς και αποσπασμένοι, εντός του 
ανωτέρω συνολικού αριθμού ωρών που εγκρίνονται με 
την παρούσα απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2022

O 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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