
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ορισμός συντελεστή Μ, ο οποίος χρησιμοποιεί-
ται για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του 
π.δ. 437/1981 και περιπτώσεων επιτρεπτών επεμ-
βάσεων σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις.

2 Κατάργηση του Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου 
Νέας Ιωνίας  - Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου 
Υποθηκοφυλακείου Νέας Φιλαδέλφειας - Σύστα-
ση Υποκαταστήματος Νέας Ιωνίας στο Κτημα-
τολογικό Γραφείο Αττικής του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό 
Κτηματολόγιο.

3 Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυ-
λακείου Έδεσσας  - Σύσταση Υποκαταστήματος 
Έδεσσας στο Κτηματολογικό Γραφείο Κεντρικής 
Μακεδονίας του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/10126/363 (1)
   Ορισμός συντελεστή Μ, ο οποίος χρησιμοποι-

είται για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων 

του π.δ. 437/1981 και περιπτώσεων επιτρεπτών 

επεμβάσεων σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις. 

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 437/1981 «Περί μελέτης και εκτελέσεως δα-

σοτεχνικών έργων» (Α’ 120).
2. Την παρ. 6 του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019 (Α’ 112), 

όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 
144 του ν. 4764/2020 (Α’ 256).

3. Το άρθρο 45 του ν. 998/1979, όπως ισχύει.
4. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-

λοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 «Νέα 
αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και αποκεντρωμένης 
διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

6. Το π.δ. 70/2015 σχετικά με την «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού» (Α’ 114).

7. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

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

9. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67875/8353/24.07.2019 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Διορισμός μετακλητού 
Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

10. Το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας 
Διοίκησης» (Α’ 133).

11. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/74135/6765/
30.07.2020 απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ορισμός Ανα-
πληρωτή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Δασών και 
Δασικού Περιβάλλοντος».

12. Τα στοιχεία του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή 
(Πίνακας 5, Ιανουάριος 2021) που αναρτήθηκαν στην 
επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, 
σύμφωνα με τα οποία ο Μέσος Γενικός Δείκτης Τιμών 
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Καταναλωτή του τελευταίου τριμήνου του έτους 2020, με 
βάση το 2009=100,0 ανήλθε σε 105,289 ενώ του τελευ-
ταίου τριμήνου του έτους 1980 με βάση το 2009=100,0 
ανερχόταν σε 5,933.

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

Ορίζουμε ότι για το έτος 2021 ο χρησιμοποιούμε-
νος συντελεστής Μ, που αναφέρεται στην παρ. 5 του 
άρθρου 16, του π.δ. 437/1981, για την εφαρμογή ορι-
σμένων διατάξεων αυτού, είναι ίσος με 17,75 (Μ=Μ1/
Μ2=105,289/5,933=17,75).

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως, οπότε παύει να ισχύει η προηγού-
μενη υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/38558/1080/27.04.2020 
(Β’ 1691) απόφαση του Γενικού Διευθυντή Δασών και 
Δασικού Περιβάλλοντος (ΑΔΑ: ΩΩΞΜ4653Π8-ΒΑ4).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2021

O Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης
Δασών και Δ.Π. κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
της Γενικής Διεύθυνσης 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΥΦΑΣ 

Ι

     Αρ. απόφ. ΔΣ 124 (2)
Κατάργηση του Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου 

Νέας Ιωνίας - Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου 

Υποθηκοφυλακείου Νέας Φιλαδέλφειας - Σύστα-

ση Υποκαταστήματος Νέας Ιωνίας στο Κτηματο-

λογικό Γραφείο Αττικής του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό 

Κτηματολόγιο.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4512/2018 (Α’  5), όπως τροποποι-

ήθηκε με το άρθρο 58 του ν. 4602/2019 (Α’ 45) και με το 
άρθρο τρίτο της από 24.12.2019 Πράξης Νομοθετικού  
Περιεχομένου (ΠΝΠ), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 
ν. 4664/2020 (Α΄ 32) και ειδικότερα της παρ. 7 του άρ-
θρου 1, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 15, των παρ. 1 και 
4 του άρθρου 18, της παρ. 5 του άρθρου 20, του άρθρου 
6 και της παρ. 11 του άρθρου 40.

2. Την υπ’ αρ. 2103571/29.01.2021 εισήγηση του Γενι-
κού Διευθυντή.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αλλά η δαπάνη αυτή βαρύνει απο-
κλειστικά τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου 
Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματο-
λόγιο», αποφασίζει:

Άρθρο 1
1. Το Έμμισθο Υποθηκοφυλακείο Νέας Ιωνίας, μετά την 

παρέλευση της 28ης Φεβρουαρίου 2021, καταργείται.
2. Το Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Νέας Φιλαδέλ-

φειας, μετά την παρέλευση της 28ης Φεβρουαρίου 2021, 
καταργείται.

3. Συστήνεται το Υποκατάστημα Νέας Ιωνίας στο κατά 
την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4512/2018 Κτηματολο-
γικό Γραφείο Αττικής του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολό-
γιο, με έδρα τη Νέα Ιωνία, στην τοπική αρμοδιότητα του 
οποίου υπάγονται τα ακίνητα της τοπικής αρμοδιότητας 
του καταργούμενου Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου Νέας 
Ιωνίας και του καταργούμενου Ειδικού Άμισθου Υπο-
θηκοφυλακείου Νέας Φιλαδέλφειας, όπως αυτή ισχύει 
μέχρι την κατάργησή τους.

4. Ημερομηνία για την έναρξη λειτουργίας του Υπο-
καταστήματος Νέας Ιωνίας ορίζεται η 1η Μαρτίου 2021, 
ημέρα Δευτέρα.

Άρθρο 2
1. Από την ημερομηνία που προβλέπεται στην παρ. 4 

του άρθρου 1 για την έναρξη λειτουργίας του Υποκατα-
στήματος Νέας Ιωνίας, ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Στον Προϊστάμενο ανατίθενται και οι αρμοδιότητες 
της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4512/2018 για 
τη λειτουργία και τήρηση του Εθνικού Κτηματολογίου για 
τα κτηματογραφημένα ακίνητα που εμπίπτουν στην τοπική 
αρμοδιότητα του Υποκαταστήματος Νέας Ιωνίας κατά το 
άρθρο 1 της παρούσας και μέχρι την έναρξη της λειτουρ-
γίας του Κτηματολογικού Γραφείου Αττικής κατά την παρ. 1 
του άρθρου 15 του ν. 4512/2018.

β) Ο πρώην Ειδικός Άμισθος Υποθηκοφύλακας Ευάγ-
γελος Αποστολόπουλος του Θωμά (ΑΔΤ ΑΚ 539366), που 
υπηρετούσε στο καταργούμενο Ειδικό Άμισθο Υποθηκο-
φυλακείο Νέας Φιλαδέλφειας της παρ. 2 του άρθρου 1 
της παρούσας, εντάσσεται σε προσωποπαγή θέση Ανα-
πληρωτή Προϊσταμένου Υποκαταστήματος Νέας Ιωνίας, 
σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4512/2018, 
με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου.

γ) Συντρέχουν αυτοδίκαια οι προβλεπόμενες της 
παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 4512/2018 συνέπειες για 
την ένταξη στο Ν.Π.Δ.Δ. του υπηρετούντος στο καταρ-
γούμενο Έμμισθο Υποθηκοφυλακείο Νέας Ιωνίας και στο 
καταργούμενο Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Νέας 
Φιλαδέλφειας προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτι-
κού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στις θέσεις της παρ. 5 
του ίδιου άρθρου, υπό τις προβλεπόμενες στις ίδιες πα-
ραγράφους νόμιμες προϋποθέσεις.

2. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογικού 
Γραφείου Αττικής, το Υποκατάστημα Νέας Ιωνίας, που, 
κατά την παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4512/2018 οργα-
νώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος του ίδιου 
Κτηματολογικού Γραφείου, υπάγεται διοικητικά στον 
Γενικό Διευθυντή του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2021

Ο Πρόεδρος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘAΚΗΣ
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    Αρ. απόφ. ΔΣ 124/6 (3)
Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυ-

λακείου Έδεσσας - Σύσταση Υποκαταστήματος 

Έδεσσας στο Κτηματολογικό Γραφείο Κεντρι-

κής Μακεδονίας του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτημα-

τολόγιο. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4512/2018 (Α’  5), όπως τροποποι-

ήθηκε με το άρθρο 58 του ν. 4602/2019 (Α’ 45) και με το 
άρθρο τρίτο της από 24.12.2019 Πράξης Νομοθετικού  
Περιεχομένου (ΠΝΠ), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 
ν. 4664/2020 (Α΄ 32) και ειδικότερα της παρ. 7 του άρ-
θρου 1, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 15, των παρ. 1 και 
4 του άρθρου 18, της παρ. 5 του άρθρου 20, του άρθρου 
6 και της παρ. 11 του άρθρου 40.

2. Την υπ’ αρ. 2103567/29.01.2021 εισήγηση του Γενι-
κού Διευθυντή.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αλλά η δαπάνη αυτή βαρύνει απο-
κλειστικά τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου 
Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματο-
λόγιο», αποφασίζει:

Άρθρο 1
1. Το Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Έδεσσας, μετά 

την παρέλευση της 18ης Φεβρουαρίου 2021, καταργείται.
2. Συστήνεται το Υποκατάστημα Έδεσσας με έδρα 

την Έδεσσα, στο κατά την παρ. 1 του άρθρου 15 του 
ν. 4512/2018 Κτηματολογικό Γραφείο Κεντρικής Μακε-
δονίας του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο, με έδρα την 
Έδεσσα, στην τοπική αρμοδιότητα του οποίου υπάγο-
νται τα ακίνητα της τοπικής αρμοδιότητας του καταργού-
μενου Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Έδεσσας, 
όπως αυτή ισχύει μέχρι την κατάργησή του.

3. Ημερομηνία για την έναρξη λειτουργίας του Υπο-
καταστήματος Έδεσσας ορίζεται η 19η Φεβρουαρίου 
2021, ημέρα Παρασκευή.

Άρθρο 2
1. Από την ημερομηνία που προβλέπεται στην παρ. 3 

του άρθρου 1 για την έναρξη λειτουργίας του Υποκατα-
στήματος Έδεσσας, ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Στον Προϊστάμενο ανατίθενται και οι αρμοδιότητες 
της περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4512/2018 
για τη λειτουργία και τήρηση του Εθνικού Κτηματολο-
γίου για τα κτηματογραφημένα ακίνητα που εμπίπτουν 
στην τοπική αρμοδιότητα του Υποκαταστήματος Έδεσ-
σας κατά το άρθρο 1 της παρούσας και μέχρι την έναρξη 
της λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου Κεντρι-
κής Μακεδονίας κατά την παρ. 1 του άρθρου 15 του 
ν. 4512/2018.

β) Προϊστάμενος τοποθετείται, σύμφωνα με την παρ. 1 
και την περ. β) της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4512/2018 
η πρώην Ειδική Άμισθη Υποθηκοφύλακας Κουτσοκώστα 
Θεώνη του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ ΑΙ 341902), που υπηρε-
τούσε στο καταργούμενο Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλα-
κείο Έδεσσας του άρθρου 1.

γ) Συντρέχουν αυτοδίκαια οι προβλεπόμενες στην 
παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 4512/2018 συνέπειες για 
την ένταξη στο Ν.Π.Δ.Δ. του υπηρετούντος στο καταρ-
γούμενο Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Έδεσσας 
προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αο-
ρίστου Χρόνου στις θέσεις της παρ. 5 του ίδιου άρθρου, 
υπό τις προβλεπόμενες στις ίδιες παραγράφους νόμιμες 
προϋποθέσεις.

2. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογι-
κού Γραφείου Κεντρικής Μακεδονίας, το Υποκατάστη-
μα Έδεσσας, που, κατά την παρ. 5 του άρθρου 16 του 
ν. 4512/2018 οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο 
Τμήματος του ίδιου Κτηματολογικού Γραφείου, υπάγεται 
διοικητικά στον Γενικό Διευθυντή του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό 
Κτηματολόγιο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2021

Ο Πρόεδρος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘAΚΗΣ   



 

 

 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ6716 Τεύχος B’ 641/18.02.2021

*02006411802210004*

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,




