
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1 Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 1 της υπουρ-

γικής απόφασης 75812/06-07-2017 (Β΄2332) περί 
ορισμού περιοχών στις οποίες επιτρέπεται η λει-
τουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυρια-
κές, κατ’ εφαρμογή της εξουσιοδοτικής διάταξης 
της παρ. 1Α του άρθρου 16 του ν. 4177/2013 (Α΄ 
173).

2 Τροποποίηση της 1940/29-7-2016 υπουργικής 
απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυ-
ξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγρο-
τικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ) στην Ει-
δική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος ’’Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρημα-
τικότητα και Καινοτομία’’ του Υπουργείου Οικονο-
μίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ως Ενδιάμεσου 
Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ» (ΦΕΚ Β’ 
2406).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 126753 (1)
   Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 1 της υπουρ-
γικής απόφασης 75812/06-07-2017 (Β΄2332) περί 
ορισμού περιοχών στις οποίες επιτρέπεται η λει-
τουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυρια-
κές, κατ’ εφαρμογή της εξουσιοδοτικής διάτα-
ξης της παρ. 1Α του άρθρου 16 του ν. 4177/2013 
(Α΄ 173). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-

τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητι-
κών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» 
(Α’ 133).

2. Του άρθρου 16 του ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης 
της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 173), όπως ισχύει μέχρι σήμερα.

3. Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης», (Α’ 192), όπως ισχύει.

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

5. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

6. Την Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριά-
κου Μητσοτάκη «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουρ-
γού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

7. Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

8. Την 79595/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων « Διορισμός 
μετακλητού Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστα-
σίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων» (ΥΟΔΔ 507).

9. Την 117036/17-11-2015 απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης και Τουρισμού με θέμα «Με 
εντολή Υπουργού στο Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και 
Προστασίας Καταναλωτή, στους Προϊσταμένους των 
Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της 
ΓΓΕΠΚ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Του-
ρισμού» (ΥΟΔΔ 699).

10. Την 44795/2496/13-12-1982 απόφαση των Υπουρ-
γών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Συγκοινωνιών 
με θέμα «Μεταβίβαση στην εταιρεία ’’ΑΕΡΟΛΙΜΗΝ ΑΘΗ-
ΝΩΝ (ΑΑ) Α.Ε.’’ της κυριότητας όλων των εκτάσεων στις 
οποίες θα κατασκευασθεί ο νέος Αερολιμένας Αθηνών» 
(Β’ 106/1983).

11. Την έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης ένταξης Επι-
χειρηματικού Πάρκου Γιαλού - Άγιος Δημήτριος - Πύρ-
γος στο Δήμο Σπάτων του Ν. Αττικής, όπως οριοθετείται 
στην απόφαση ΠΕΧΩ οικ. 1516/ Φεντ. Επεκτ. /05 (ΦΕΚ 
24.3.2005/Δ/319).

12. Την 75812/06-07-2017 απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Ορισμός περιοχών 
στις οποίες επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών 
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καταστημάτων τις Κυριακές, κατ’ εφαρμογή της εξου-
σιοδοτικής διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 16 του 
ν. 4177/2013» (Β’ 2332).

Β.1. Το γεγονός ότι σύμφωνα και με την 75812/
06-07-2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανά-
πτυξης με θέμα «Ορισμός περιοχών στις οποίες επιτρέ-
πεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις 
Κυριακές, κατ’ εφαρμογή της εξουσιοδοτικής διάταξης 
της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4177/2013» (Β’ 2332), 
παρατηρείται αυξημένη επισκεψιμότητα και τουριστική 
κίνηση κατά τη διάρκεια του έτους στην περιοχή του 
Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

2. Ότι με την 44795/2496/1982 (Β’ 106) απόφαση των 
Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Συγκοι-
νωνιών με θέμα «Μεταβίβαση στην εταιρεία ’’ΑΕΡΟΛΙ-
ΜΗΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΑ) Α.Ε.’’ της κυριότητας όλων των εκτά-
σεων στις οποίες θα κατασκευασθεί ο νέος Αερολιμένας 
Αθηνών»( Β’ 106/1983), ορίζεται ότι «...προς ίδρυσιν νέου 
Αερολιμένος εν τη κτηματική περιφερεία του Δήμου 
Σπάτων και των Κοινοτήτων Παιανίας, Μαρκοπούλου, 
Λούτσας και Ραφήνας Νομού Αττικής..», εντάσσεται ευ-
θέως εκ του νόμου στην περιοχή του Διεθνούς Αερολι-
μένα Αθηνών και η περιοχή του Επιχειρηματικού Πάρκου 
Γιαλού - Άγιος Δημήτριος - Πύργος στο Δήμο Σπάτων του 
Ν. Αττικής, όπως οριοθετείται στην απόφαση ΠΕΧΩ οικ. 
1516/Φεντ.επεκτ./05 (ΦΕΚ 319/Δ΄/24.3.2005), καθώς ο 
Δήμος Σπάτων ανήκει στις περιοχές, που αναγκαστικά 
απαλλοτριώθηκαν για την ίδρυση του νέου Αερολιμένα 
(βλ. «... κηρυχθείσης αναγκαστικής απαλλοτριώσεως 
εκτάσεως προς ίδρυσιν του νέου Αερολιμένος εν τη 
κτηματική περιφερεία του Δήμου Σπάτων και των Κοι-
νοτήτων Παιανίας, Μαρκοπούλου, Λούτσας και Ραφήνας 
Νομού Αττικής...).

3. Το γεγονός ότι η περιοχή του Επιχειρηματικού Πάρ-
κου Γιαλού - Άγιος Δημήτριος - Πύργος στο Δήμο Σπάτων 
του Ν. Αττικής εντάσσεται στην ευρύτερη περιοχή που 
βρίσκεται ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, δικαιολογεί 
την αυξημένη επισκεψιμότητα λόγω του ότι βρίσκεται 
πλησίον του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου, που αποτελεί 
πόλο έλξης για εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες ετησίως 
που επιθυμούν να γνωρίσουν καλύτερα τα ζώα.

4. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται 
στον ίδιο Δήμο που έχει έδρα ο Διεθνής Αερολιμένας 
Αθηνών, που αποτελεί μία από τις βασικότερες πύλες 
εισόδου αλλοδαπών ταξιδιωτών στην χώρα μας, δικαιο-
λογεί τον τουριστικό χαρακτήρα αλλά και την τουριστική 
δυναμική που έχει διαμορφώσει τα τελευταία χρόνια η 
περιοχή.

Γ. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Άρθρο 1

Στην παράγραφο 7 του άρθρου 1 της υπουργικής 
απόφασης 75812/06-07-2017 (Β’ 2332), περί ορισμού 
περιοχών στις οποίες επιτρέπεται η λειτουργία των εμπο-
ρικών καταστημάτων τις Κυριακές, κατ’ εφαρμογή της 
εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 1Α του άρθρου 16 

του ν. 4177/2013 (Α’ 173), προστίθεται σημείο στο τέλος 
της περιόδου ως εξής:

«…και το Επιχειρηματικό Πάρκο Γιαλού- Άγιος Δημή-
τριος - Πύργος στο Δήμο Σπάτων του Ν. Αττικής, όπως 
οριοθετείται στην απόφαση ΠΕΧΩ οικ. 1516/Φεντ.
επεκτ./05 (ΦΕΚ 319/Δ΄/24.3.2005)».

Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2019

Ο Υπουργός
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Ι

Αριθμ. 3873 (2)
    Τροποποίηση της 1940/29-7-2016 υπουργικής 
απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυ-
ξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγρο-
τικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ) στην Ει-
δική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος ’’Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρη-
ματικότητα και Καινοτομία’’ του Υπουργείου Οι-
κονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ως Ενδιά-
μεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ» 
(ΦΕΚ Β’ 2406).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α΄/2014) 

«Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή ανα-
πτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίο-
δο 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 (ΦΕΚ 297/Α΄/2005) και 
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και 
συγκεκριμένα το άρθρο 65 αυτού.

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το 
πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

3. Το π.δ. 97/08-09-2017 (ΦΕΚ Α΄ 138) «Οργανισμός 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

4. Το π.δ. 83/09-07-2019 (ΦΕΚ Α΄ 121) «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Την 47/18-07-2019 (ΦΕΚ Β΄ 3100) απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη»

6. Την 24944/20-09-2016 (ΦΕΚ Β΄ 3066) υπουργική 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
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«Αναδιάρθρωση των Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμ-
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020», όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

7. Το π.δ. 84/2019 (ΦΕΚ Α΄ 123) «Σύσταση και κατάρ-
γηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

8. Την 66135/ΕΥΘΥ455/15-6-2017 (ΦΕΚ 2064/Β΄/2017) 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας 
και Ανάπτυξης «Τροποποίηση της 67743/ΕΥΘΥ/615/
24-06-2015 υπουργικής απόφασης «Αναδιάρθρωση της 
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ του άρθρου 5 παρ 1 του ν. 4314/2014 
και κατάργηση της αριθ. 1121/408Δ/Φ03/2012 (Β΄ 655) 
κοινής υπουργικής απόφασης» (Β΄ 1248).

9. Την 1065/19-04-2016 (ΦΕΚ Β΄ 1273) απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα 
«Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και 
Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελ-
λάδας 2014 - 2020» (ΣΔΕ ΠΑΑ 2014 - 2020), όπως ισχύει 
κάθε φορά.

10. 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, όπως ισχύει κάθε φορά.

11. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1305/2013 για τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Τα-
μείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση 
του καν. (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, όπως 
ισχύει κάθε φορά.

12. Την C (2015) 9170/11.12.2015 απόφαση της Επι-
τροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την έγκριση 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 
2014 - 2020, όπως ισχύει κάθε φορά.

13. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της 1940/29-7-2016 υπουργικής 
απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εκ-
χώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχεί-
ρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 -
2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ) στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Υπουργείου 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ως Ενδιάμεσου 
Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ» (ΦΕΚ Β’ 2406), 
ως κατωτέρω:

1. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1
Φορέας στον οποίο εκχωρούνται αρμοδιότητες 
της ΕΥΔ ΠΑΑ

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότη-
τα και Καινοτομία» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, αναλαμβάνει ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρι-
σης (εφεξής ΕΦΔ) την άσκηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2014 - 2020 (εφεξής ΕΥΔ ΠΑΑ), σύμφωνα με 
το άρθρο 65 του ν. 4314/2014 για το ακόλουθο υπομέτρο 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 
(εφεξής ΠΑΑ), ως εξής:

Μέτρο 7 - Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών 
σε αγροτικές περιοχές (άρθρο 20 καν. (ΕΕ) 1305/2013)

Υπομέτρο Τίτλος υπομέτρου
7.3 Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών 

στις αγροτικές περιοχές

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του εν λόγω υπομέτρου, η 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα 
και Καινοτομία», αναλαμβάνει αρμοδιότητες μόνο για 
τις ανειλημμένες υποχρεώσεις ανάπτυξης ευρυζωνικών 
υποδομών του Μέτρου 321 «Βασικές υπηρεσίες γα την 
οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό» του ΠΑΑ 2007 -
2013, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 19 - Με-
ταβατικές Ρυθμίσεις του ΠΑΑ 2014 - 2020. Ο ΕΦΔ θα 
ενημερώνεται από την ΕΥΔ ΠΑΑ για το διαθέσιμο προ-
ϋπολογισμό των ανειλημμένων υποχρεώσεων του ΠΑΑ 
2007 - 2013.

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η 1940/29-7-2016 υπουργική 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Δι-
αχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
2014 - 2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ) στην Ειδική Υπηρεσία Διαχεί-
ρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνι-
στικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του 
Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ως 
Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ» 
(ΦΕΚ Β’ 2406).

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2019

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Ανάπτυξης Αγροτικής Ανάπτυξης
και Επενδύσεων  και Τροφίμων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ   
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*02045551312190004*

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,


