
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Κατάργηση του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δι-
καίου με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Προ-
στατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου» και 
ενσωμάτωση αυτού στον Οργανισμό Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.
ΠΕ.Κ.Α.), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 43 
του ν. 4685/2020 (Α’ 92).

2 Έγκριση εκπόνησης Στρατηγικού Σχεδίου Ολο-
κληρωμένης Διαχείρισης του Αρχαιολογικού Χώ-
ρου Δήλου και Μελέτης για την ανέγερση του 
Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Δήλου, με δα-
πάνη του Κοινωφελούς Ιδρύματος “International 
Foundation For Greece”, προς το σκοπό δωρεάς 
της προς το Ελληνικό Δημόσιο.

3 Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας 
και Θρησκευμάτων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/123036/4548 (1) 
Κατάργηση του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού 

Δικαίου με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης 

Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλ-

που» και ενσωμάτωση αυτού στον Οργανισμό 

Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλα-

γής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), σύμφωνα με την παρ. 1 του 

άρθρου 43 του ν. 4685/2020 (Α’ 92). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελλη-
νική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 92) και ειδικότερα των άρθρων 27 
και 43 αυτού.

2. Τις διατάξεις του ν. 4519/2018 «Φορείς Διαχείρισης 
Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις» (Α’ 25).

3. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

5. Την υπ’ αρ. 35/20-1-2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεώργιο Αμυρά» (Β’ 178).

6. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/72083/6635/22.7.2020 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού 
Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία ’’Οργα-
νισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλα-
γής’’ (ΟΦΥΠΕΚΑ)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 581), όπως τροποποιήθηκε 
με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/90177/6250/29-9-2021 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 832) απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας.

7. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/82834/3077/7-9-2021 
απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Έναρξη άσκησης όλων των αρμοδιοτήτων του Νομικού 
Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία ’’Οργανι-
σμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής’’ 
(Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 43 
του ν. 4685/2020 (Α' 92)» (B’ 4180).

8. Την υπ’ αρ. 283/4-2-2021 απόφαση της Προέδρου 
του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. «Ορισμός Γενικού Διευθυντή στον Ορ-
γανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλα-
γής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)» (ΑΔΑ: 668246ΜΑΖΤ-Α8Ω).

9. Την υπό στοιχεία ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 7514/
19-7-2021 απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Παραλα-
βής του έργου “Έλεγχος της απογραφής των στοιχείων 
Ενεργητικού και Παθητικού των Νομικών Προσώπων 
Ιδιωτικού Δικαίου «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμε-
νων Περιοχών» του ν. 4519/2018 (Α’ 25) από Ορκωτό 
Ελεγκτή” (ΑΔΑ: ΩΥΓΥ46ΜΤΛΡ-ΗΧΨ).

10. Το υπ’ αρ. 1/26-8-2021 Πρωτόκολλο Παραλαβής 
της υπό στοιχείο 9 Επιτροπής.

11. Την υπ’ αρ. 2861/9-8-2021 απόφαση του Διευθύνο-
ντος Συμβούλου του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. “Ανάθεση υπηρεσίας 
για την ανάθεση της υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου για 
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την ενσωμάτωση των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού 
Δικαίου «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιο-
χών» του ν. 4519/2018 (Α’ 25) στον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92) 
όπως ισχύει” (ΑΔΑ:91ΔΤ46ΜΑΖΤ-Τ4Σ).

12. Την υπ’ αρ. 4062/18-10-2021 βεβαίωση Παραλαβής 
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης του Ο.ΦΥ.
ΠΕ.Κ.Α. σε εκτέλεση της υπό στοιχείο 11 υπηρεσίας τε-
χνικού συμβούλου.

13. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/98508/3017/
20-10-2021 έγγραφο του Γραφείου Γενικού Γραμματέα 
Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας και το γεγονός ότι έχει ολοκληρωθεί 
ο απαιτούμενος εκ του νόμου διαχειριστικός έλεγχος 
του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 
Θερμαϊκού Κόλπου.

14. Την υπό στοιχεία  ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/120923/2748 από 
16-12-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού 
και Δημ/κων Αναφορών - Τμήμα Παρακολούθησης Επο-
πτευόμενων Φορέων του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας.

15. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 
(άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατη-
ρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 και το γεγονός ότι από την έκδοση της από-
φασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο-
λογισμού του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. ύψους πεντακοσίων μίας χι-
λιάδων εννιακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ (501.995,00 €) 
για το οικονομικό έτος 2022, αποφασίζουμε:

1. Το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επω-
νυμία «Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιο-
χών Θερμαϊκού Κόλπου», που έχει συσταθεί με την πε-
ρίπτωση 5 της παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 
(Α’ 207) με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξι-
ού - Λουδία - Αλιάκμονα» και μετονομάστηκε σε «Φορέ-
ας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού 
Κόλπου» με την περίπτωση ε) της παρ. 3 του άρθρου 2 
του ν. 4519/2018 (Α’ 25), έπειτα από την ολοκλήρωση του 
διαχειριστικού του ελέγχου, καταργείται.

2. Με την έκδοση της παρούσας, ο Οργανισμός Φυ-
σικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.
ΠΕ.Κ.Α.) καθίσταται καθολικός διάδοχος του Φορέα 
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού 
Κόλπου, που καταργείται με την παρ. 1, και εφαρμόζονται 
σχετικά οι διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4685/2020 
(Α’ 92).

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2021

Ο Υφυπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ

Αριθμ. 626312 (2)
    Έγκριση εκπόνησης Στρατηγικού Σχεδίου Ολο-

κληρωμένης Διαχείρισης του Αρχαιολογικού Χώ-

ρου Δήλου και Μελέτης για την ανέγερση του 

Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Δήλου, με δαπά-

νη του Κοινωφελούς Ιδρύματος “International 

Foundation For Greece”, προς το σκοπό δωρεάς 

της προς το Ελληνικό Δημόσιο. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, 

λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133),

β) του άρθρου 2Α του ν. 3316/2005 (Α’ 42), όπως προ-
στέθηκε με το άρθρο 29 του ν. 4014/2011 «Περιβαλλο-
ντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση 
αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλο-
ντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής» (Α’ 209),

γ) του ν. 4858/2021 «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για 
την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολι-
τιστικής κληρονομιάς» (Α’ 220),

δ) των άρθρων 75-80 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Δια-
κυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία 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),

ε) του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολι-
τισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7, διόρθωση σφάλματος 
Α’ 158),

στ) του άρθρου 90 του Κώδικα 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),

ζ) του π.δ. 70/2015 (Α’ 114),
η) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 

Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

2. Την υπ’ αρ. 376643/05.08.2021 (ΑΔΑ: 9ΜΚ54653Π4-
ΛΞΦ) απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυν-
σης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

3. Την από 03.06.2021 Επιστολή του Κοινωφελούς 
Ιδρύματος “International Foundation For Greece”.

4. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνεται η εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου Ολο-
κληρωμένης Διαχείρισης του Αρχαιολογικού Χώρου 
Δήλου και Μελέτης για την ανέγερση του Νέου Αρχαιο-
λογικού Μουσείου Δήλου, με αποκλειστική δαπάνη του 
Κοινωφελούς Ιδρύματος “International Foundation For 
Greece”, με σκοπό τη δωρεά της προς το Ελληνικό Δη-
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μόσιο, άνευ ουδεμίας οικονομικής συμμετοχής, ανταλ-
λάγματος ή επιβάρυνσης αυτού.

2. Στο αντικείμενο των ανωτέρω περιλαμβάνεται:
α) η εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου Ολοκληρωμένης 

Διαχείρισης (Master Plan) του Αρχαιολογικού Χώρου Δή-
λου και

β) η εκπόνηση Μελέτης για την ανέγερση του Νέου 
Αρχαιολογικού Μουσείου Δήλου, που, ειδικότερα, πε-
ριλαμβάνει:

• Τοπογραφικό Διάγραμμα
• Γεωτεχνική έρευνα - μελέτη
• Αρχιτεκτονική αποτύπωση
• Αποτύπωση φέροντος οργανισμού
• Διερευνητικές εργασίες - εργαστηριακούς ελέγχους 

για τον φέροντα οργανισμό
• Αρχιτεκτονική Προμελέτη, Οριστική μελέτη και με-

λέτη Εφαρμογής
• Στατική Προμελέτη, Οριστική μελέτη και μελέτη 

Εφαρμογής
• Η/Μ Προμελέτη, Οριστική μελέτη και μελέτη Εφαρ-

μογής
• Τεύχη δημοπράτησης
• Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
• Διαδικασία έκδοσης και έκδοση οικοδομικής αδείας.
3. Τα ανωτέρω θα εκπονηθούν σύμφωνα με τις σχε-

τικές προδιαγραφές της εφαρμοστέας νομοθεσίας για 
κάθε κατηγορία μελετών, σύμφωνα με το εγκριθέν κτηρι-
ολογικό πρόγραμμα και με τις προδιαγραφές της υπ’ αρ. 
376643/05.08.2021 (ΑΔΑ: 9ΜΚ54653Π4-ΛΞΦ) απόφασης 
της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλω-
σης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού και με τη συνδρομή της 
Διεύθυνσης Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων 
και Πολιτιστικών Κτιρίων και της Εφορείας Αρχαιοτήτων 
Κυκλάδων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
όπου απαιτηθεί.

4. Ο έλεγχος, η έγκριση και η παραλαβή του Στρατηγι-
κού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (Master Plan) 
του Αρχαιολογικού Χώρου Δήλου θα πραγματοποιηθεί 
από τη Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσεί-
ων και Πολιτιστικών Κτιρίων του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, 
μετά από γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού 
Συμβουλίου του άρθρου 50 του ν. 4858/2021 (Α’ 220).

5. Ο έλεγχος, η έγκριση και η παραλαβή της Μελέτης 
για την ανέγερση του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Δή-
λου θα πραγματοποιηθεί από τη Διεύθυνση Μελετών και 
Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από 
γνωμοδότηση του Συμβουλίου Μουσείων του άρθρου 51
του ν. 4858/2021 (Α’ 220).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2021

Η Υπουργός
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ 

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./280/22644 (3)
   Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας 

και Θρησκευμάτων. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 «Δι-

ατάξεις για την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιο-
νομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - 
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρα-
τηγικής 2019 - 2022 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 105), 
τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του 
ν. 4057/2012 (Α΄ 54) και τις διατάξεις της παρ. 2 του άρ-
θρου 10 και την παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 
(Α΄ 40).

2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), το π.δ. 2/2021  
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 2) και το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και 
κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμμα-
τειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

3. Την υπό στοιχεία  ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1-3-2011 
(Β΄ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων 
και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Τις διατάξεις της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 41 του 
ν.4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
και άλλες διατάξεις» (Α΄38) περί μη ανάγκης εκδόσεως 
της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής της παρ. 1 του 
άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280) για την προκήρυξη 
θέσεων μελών ΔΕΠ και μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. 
ΑΕΙ.

5. Το υπ’ αρ. 152674/Ζ2/25.11.2021 έγγραφο του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποί-
ησης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου αορίστου χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή 
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 2
του ν. 4765/2021 (Α΄ 6).

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανο-
μής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή ενός (1) ατόμου σε θέση Εργαστηρια-
κού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) κατηγορίας ΠΕ του 
Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος 
και Φυσικών Πόρων της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας 
και Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θρά-
κης, με γνωστικό αντικείμενο «Δασική Οδοποιία και Δα-
σικό Κτηματολόγιο».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2021

Ο Υπουργός
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ   
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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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