
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έκδοση Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δη-
μοσίου διάρκειας 26 εβδομάδων στις 28-07-2022,
σύμφωνα με την υποπαρ. Γ.4 του άρθρου πρώτου 
του ν. 4254/2014.

2 Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Στοιχεία 
για τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου» και 
«Στοιχεία εκπαιδευτικών σχολικής μονάδας» στο 
πληροφοριακό σύστημα «Αξιολόγηση εκπαιδευ-
τικού έργου σχολικών μονάδων» του Ινστιτούτου 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, μέσω του Κέντρου Δια-
λειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πλη-
ροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 1157 (1)
Έκδοση Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δη-

μοσίου διάρκειας 26 εβδομάδων στις 28-07-2022,

σύμφωνα με την υποπαρ. Γ.4 του άρθρου πρώ-

του του ν. 4254/2014. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το ν.δ. 3745/1957 «Περί εκδόσεως εντόκων γραμ-

ματίων» (Α΄ 173), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα 
με το άρθρο 4 του ν. 1266/1982 (Α΄ 81).

2. Τα άρθρα 31 και 32 του ν. 1914/1990 «Εκσυγχρονι-
σμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και της Κεφα-
λαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 178).

3. Την υποπαρ. Γ.4 (Ρυθμίσεις για τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) του 
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και 
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρ-
μογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 85).

4. Το άρθρο 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση θεμάτων 
σχετικών με τη σύναψη και διαχείριση δανείων του Ελ-
ληνικού Δημοσίου από το εσωτερικό και το εξωτερικό 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 16).

5. Το άρθρο 12 του ν. 2074/1992 «Διαρρυθμίσεις στον 
ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης πετρελαιοειδών προ-
ϊόντων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 128).

6. Το άρθρο 4 του ν. 1266/1982 «Περί οργάνων ασκή-
σεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής 
πολιτικής και άλλων διατάξεων» (Α΄ 81) και την υπ’ αρ. 
76 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου της 4ης Απριλίου 
1996 για την αύξηση του ορίου κυκλοφορίας εντόκων 
γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου (Α΄ 65).

7. Τα άρθρα 5 έως και 12 του ν. 2198/1994 «Αύξηση 
αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύναψη δα-
νείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία στην 
Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθησης 
Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι τίτ-
λοι)» (Α΄ 43).

8. Τον ν. 2842/2000 «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων 
για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) 1103/97, 974/98 
και 2866/98 του Συμβουλίου, όπως ισχύουν σχετικά με 
την εισαγωγή του ευρώ» (Α΄ 207).

9. Τα άρθρα 71, 74 και 177 του ν. 4270/2014 «Αρχές δη-
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 143).

10. Τον ν. 4941/2022 «Μέρος Γ΄ Εκσυγχρονισμός Ορ-
γανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους» (Α΄ 113), ιδίως 
των άρθρων 60, 62, 64, 74, 75 και 76.

11. Την υπ΄ αρ. 236/29-06-2022 απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονομικών «Έσοδα - δαπάνες σύναψης, έκδοσης, 
εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των δημοσίων δανείων, 
τίτλων, παραγώγων κ.τ.λ.» (Β΄ 3360).

12. Την υπ΄ αρ. 1090/08-07-2014 απόφαση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Κίνηση Τραπεζικών 
Λογαριασμών του Ελληνικού Δημοσίου που τηρούνται 
στην Τράπεζα της Ελλάδος από τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ.» (Β΄ 1865).

13. Την υπ΄ αρ. 235/29-6-2022 απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών «Όροι και τύπος εντόκων γραμματίων για 
τον ιδιωτικό τομέα σε ευρώ» (Β΄ 3360).

14. Την υπ΄ αρ. 1326/17-12-2018 κοινή απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή 
της Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός λειτουργίας των 
Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς» (Β΄ 5758), όπως έχει 
τροποποιηθεί με τις υπ΄ αρ. 527/13-12-2019 και 418/
13-12-2021 κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομι-
κών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Τροπο-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

26 Ιουλίου 2022 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3978

40697



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ40698 Τεύχος B’ 3978/26.07.2022

ποίηση Κανονισμού Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγ-
ματευτών Αγοράς» (Β΄ 4668 και Β΄ 6158), αντίστοιχα.

15. Την υπ΄ αρ. 419/13-12-2021 κοινή απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας 
της Ελλάδος «Βασικοί Διαπραγματευτές αγοράς έτους 
2022» (Β΄ 6158).

16. Την υπό στοιχεία Δ.Σ. 20/17-06-2022 απόφαση του 
Δ.Σ. του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. «Εξουσιοδότηση του Γενικού Διευ-
θυντή του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., να υπογράφει κάθε μορφής πρά-
ξεις, έγγραφα, εντάλματα ή αποφάσεις σχετικές με την 
εκτέλεση του Προγράμματος Δανεισμού και Διαχείρισης 
Χρέους του Ελληνικού Δημοσίου» (Β΄ 3352).

17. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 112).

18. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού του τρέχοντος έτους, καθώς και των επόμενων 
ετών, αποφασίζουμε:

1. Την έκδοση ειδικών τίτλων Εντόκων Γραμματίων του 
Ελληνικού Δημοσίου σε άυλη μορφή σύμφωνα με την 
υποπαρ. Γ.4 (Ρυθμίσεις για τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) του άρθρου 
πρώτου του ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυ-
ξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του 
ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 85) και την παρ. η
του άρθρου εξήντα του ν. 4941 «Μέρος Γ’ Εκσυγχρο-
νισμός Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους»
(Α΄ 113).

2. Σκοπός της έκδοσης είναι η χρήση των Εντόκων 
Γραμματίων για τη σύναψη πράξεων πώλησης με συμ-
φωνία επαναγοράς (repos) ή την παροχή εξασφάλισης 
σε πράξεις αντιστάθμισης κινδύνων (hedging) επί του 
συνόλου του χρέους του Ελληνικού Δημοσίου.

3. Ημερομηνία έκδοσης ορίζεται η 28-07-2022.
4. Τα έντοκα γραμμάτια είναι αρχικής διάρκειας 26 

εβδομάδων, λήξης 27-01-2023, σε ευρώ, φέρουν κω-
δικό ISIN (GR0002234038) και παρακολουθούνται από 
το Σύστημα Άυλων Τίτλων της Τράπεζας της Ελλάδος.

5. Το συνολικό ποσό της έκδοσης ορίζεται σε πενήντα 
πέντε δισεκατομμύρια (55.000.000.000,00) ευρώ, δηλα-
δή συνολικά εκδίδονται πενήντα πέντε εκατομμύρια τίτ-
λοι ονομαστικής αξίας χιλίων ευρώ έκαστος.

6. Η τιμή έκδοσης των τίτλων ορίζεται στο άρτιο 
(100%).

7. Οι τίτλοι εξοφλούνται στην ονομαστική τους αξία 
στη λήξη τους.

8. Κατά την ημερομηνία έκδοσης (28-07-2022) οι τίτλοι 
θα εισαχθούν από την αρμόδια υπηρεσία της Τραπέζης 
της Ελλάδος στο φορέα 9002, του Συστήματος Παρακο-
λούθησης Άυλων Τίτλων.

9. Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα να αυξά-
νει το ποσό της αρχικής έκδοσης των Εντόκων Γραμματί-
ων, επανεκδίδοντας Έντοκα Γραμμάτια της ίδιας έκδοσης 
(re-openings) με δημοπρασία, κοινοπραξία ή όποιο άλλο 
τρόπο διάθεσης επιθυμεί.

10. Για την έκδοση αυτή δε θα πραγματοποιηθεί ου-
δεμία χρηματική συναλλαγή.

11. Για την έκδοση των παραπάνω ειδικών τίτλων το 
Ελληνικό Δημόσιο δε θα καταβάλλει αμοιβή διαχείρισης 
στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση του Υπουργού Οικο-
νομικών 235/29-06-2022 «Γενικοί όροι εντόκων γραμ-
ματίων του Ελληνικού Δημοσίου» (Β΄ 3360).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 26 Ιουλίου 2022

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Γενικός Διευθυντής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ   

Ι

 Αριθμ. 32414 ΕΞ 2022 (2)
Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Στοιχεία 

για τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου» και 

«Στοιχεία εκπαιδευτικών σχολικής μονάδας» στο 

πληροφοριακό σύστημα «Αξιολόγηση εκπαιδευ-

τικού έργου σχολικών μονάδων» του Ινστιτούτου 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής, μέσω του Κέντρου Δια-

λειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πλη-

ροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Των παρ. 2 και 3 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 

«Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για 
την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις 
και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α΄ 134).

2. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονι-
κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184).

3. Των άρθρων 47 και 47Α΄ του ν. 4547/2018 «Αναδι-
οργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 102), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με 
τα άρθρα 33 και 34 του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του 
Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 111).

4. Του Κανονισμού (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.

5. Του 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 δε-
δομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην 
εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α΄ 137).

6. Του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων 
Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευ-
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τικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 
Υπολογιστών και Εκδόσεων ”ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ“ και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄ 118).

7. Του 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).

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

9. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85).

10. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

Β. Την υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επι-
κρατείας» (Β’ 2902).

Γ. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019 απόφαση του 
Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλει-
τουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφορια-
κών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β΄ 3990).

Δ. Την υπό στοιχεία 108906/ΓΔ4/07-09-2021 απόφαση 
της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συλλογι-
κός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολό-
γηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό 
τους έργο» (Β’ 4189).

Ε. Την υπό στοιχεία 122756/ΓΔ4/29-09-2021 κοινή από-
φαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Υφυπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Ανάπτυξη και λειτουργία της ηλε-
κτρονικής εφαρμογής του Ι.Ε.Π. «Αξιολόγηση εκπαιδευτι-
κού έργου σχολικών μονάδων», μέσω της Ενιαίας Ψηφι-
ακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), στο 
πλαίσιο υλοποίησης του «Συλλογικού προγραμματισμού, 
εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών 
μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο» (Β’ 4501).

ΣΤ. Τα υπ’ αρ. 8448/04-06-2021 και 9849/04-10-2021 
αιτήματα διαλειτουργικότητας του Ινστιτούτου Εκπαι-
δευτικής Πολιτικής για διάθεση των διαδικτυακών υπη-
ρεσιών «Στοιχεία για τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού 
Έργου» και «Στοιχεία εκπαιδευτικών σχολικής μονάδας» 
στην Ε.Δ.Α. του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της 
Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

Ζ. Τα υπ’ αρ. 37338/20-10-2021 και 31334/20-10-2021 
έγγραφα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής με 
θέμα την ένταξη του σε παραγωγική λειτουργία των δια-
δικτυακών υπηρεσιών.

Η. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

1. Διατίθενται οι ακόλουθες διαδικτυακές υπηρεσίες 
του Ινστιτούτου Τεχνολογίας, Υπολογιστών και Εκδόσε-
ων «Διόφαντος» στο πληροφοριακό σύστημα «Αξιολό-
γηση εκπαιδευτικού έργου σχολικών μονάδων» το οποίο 
διαχειρίζεται και λειτουργεί το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής (I.E.Π.):

α) Στοιχεία για τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου 
για την αναζήτηση εκπαιδευτικών που έχουν ρόλο συ-
ντονιστή εκπαιδευτικού έργου (ΣΕΕ) και την αναζήτηση 
στοιχείων για τα σχολεία παιδαγωγικής ευθύνης τους.

β) Στοιχεία ενεργών εκπαιδευτικών κάθε σχολικής μο-
νάδας για την καταχώριση αυτών ως υπευθύνων των 
σχεδίων δράσεων της σχολικής ομάδας.

2. Οι διαδικτυακές υπηρεσίες της παρ. 1 αξιοποιού-
νται για την εσωτερική αξιολόγηση (αυτοαξιολόγηση) 
των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους 
έργο, σε συνεργασία με τον συντονιστή εκπαιδευτι-
κού έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της κάθε 
σχολικής μονάδας, σύμφωνα με τα άρθρα 47 και 47Α 
του ν. 4547/2018, όπως τροποποιήθηκαν και συμπλη-
ρώθηκαν από τον ν. 4692/2020, καθώς και την υπό 
στοιχεία 108906/ΓΔ4 /10-09-2021 υπουργική απόφαση
(Β’ 4189) και την υπό στοιχεία 122756/ΓΔ4/29-9-2021 
κοινή υπουργική απόφαση (Β΄4501).

3. Το Ι.Ε.Π. έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς 
τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και 
οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων 
πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και 
παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνη-
λασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δε-
δομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη 
ή τυχαία απειλή. Το Ι.Ε.Π. και, ειδικότερα, οι εξουσιο-
δοτημένοι χρήστες του πληροφοριακού συστήματος 
«Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου σχολικών μονάδων», 
έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πλη-
ροφοριών αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό που 
περιγράφεται στην παρούσα.

4. Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών διενεργεί-
ται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της 
Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριακών 
Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., την Πολιτική Ορθής Χρήσης 
των διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και τις διατάξεις για 
την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

5. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μοσχάτο, 22 Ιουλίου 2022

Ο Υπουργός

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   
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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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