
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός και εξειδίκευση του τρόπου και των 
τεχνικών λεπτομερειών σχετικά με την εκδήλωση 
θετικής ή αρνητικής δήλωσης κάθε εν ζωή ατό-
μου ως προς την προσφορά οργάνων του για με-
ταμόσχευση.

2 Καθορισμός απογευματινής υπερωριακής απα-
σχόλησης εργασίμων ημερών, πέραν των ωρών 
υποχρεωτικής εργασίας, καθώς και νυχτερινής 
εργασίας και εξαιρέσιμων, για το προσωπικό 
που υπηρετεί στη Γεν. Δ/νση Τελωνείων και ΕΦΚ 
της Α.Α.Δ.Ε., για τη χρονική περίοδο 1/11 έως 
31/12/2018.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. Γ2γ/ΓΠ/76110/18 (1)
Καθορισμός και εξειδίκευση του τρόπου και των 

τεχνικών λεπτομερειών σχετικά με την εκδήλωση 

θετικής ή αρνητικής δήλωσης κάθε εν ζωή ατό-

μου ως προς την προσφορά οργάνων του για με-

ταμόσχευση. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3984/2011 «Δω-

ρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» 
(Α'150), όπως είχε τροποποιηθεί, αντικαταστάθηκε και 
ισχύει με την παρ. 2 του άρθρου 260 του ν. 4512/2018 
(Α' 5), καθώς και τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 49 
του ιδίου νόμου.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 3984/2011 (Α' 150).
3. Τον κανονισμό (ΕΕ)2016/679 για την προστασία των 

φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δε-
δομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).

5. Την αριθμ. Υ25/06-10-2015 «Ανάθεση αρμοδιοτή-
των στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» 
απόφαση του Πρωθυπουργού (Β' 2144), όπως ισχύει.

6. Την αριθμ. Β1α/Β2α/οικ. 77657/10.10.2018 εισήγηση 
της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Υγείας.

7. Τα  αριθμ. 4931/27.9.2018 και 5053/4.10.2018 έγ-
γραφα του Ε.Ο.Μ.

8. Την ανάγκη αναλυτικής αποτύπωσης με κάθε τεχνι-
κή λεπτομέρεια και ασφαλείς διαδικασίες της εκδήλωσης 
της θετικής ή αρνητικής δήλωσης κάθε εν ζωή, ενήλικου 
πολίτη, ως προς την προσφορά οργάνων και ιστών του 
για μεταμόσχευση, με μέλημα την αύξηση του αριθμού 
των αξιοποιούμενων δοτών που εντάσσονται στο Εθνικό 
Μητρών Δωρητών.

9. Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Κάθε ενήλικος πολίτης δύναται να εκφράσει τη βού-
λησή του για τη δωρεά ενός ή περισσοτέρων οργάνων 
και ιστών προς μεταμόσχευση, συμπληρώνοντας τη 
«ΔΗΛΩΣΗ ΔΩΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΩΝ» (Παράρτη-
μα Ι), με την οποία εγγράφεται στο «ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ 
ΔΩΡΗΤΩΝ», που είναι ένα και ενιαίο και τηρείται στον 
ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ (Ε.Ο.Μ).

2. Η αφαίρεση των οργάνων και ιστών, που ο δωρητής 
του ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΩΡΗΤΩΝ έχει δηλώσει, με 
ελεύθερη βούληση, ότι επιθυμεί να προσφέρει, λαμβάνει 
χώρα μόνο με την προϋπόθεση διάγνωσης εγκεφαλι-
κού θανάτου και χωρίς να απαιτείται η συναίνεση της 
οικογένειάς του.

3. Τα όργανα και οι ιστοί για τα οποία ο δωρητής έχει 
εκφράσει τη βούλησή του να μην προσφέρει, αποκλεί-
ονται από τη διαδικασία δωρεάς.

4. Κάθε ενήλικος πολίτης δύναται να εκφράσει την 
αντίθεση του στη δωρεά οργάνων και ιστών συμπληρώ-
νοντας τη «ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΝΗΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ 
ΙΣΤΩΝ» (Παράρτημα II). Με τη δήλωσή του αυτή εγγρά-
φεται στο «ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΝΗΤΩΝ», το οποίο είναι ένα και 
ενιαίο και διατηρείται στον ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑ-
ΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ (Ε.Ο.Μ). Στην περίπτωση αυτή, εφόσον ο 
πολίτης διαγνωστεί με εγκεφαλικό θάνατο, δεν λαμβάνει 
χώρα δωρεά οργάνων και ιστών προς μεταμόσχευση.

5. Οι πολίτες που έχουν ενταχθεί είτε στο «ΕΘΝΙΚΟ 
ΜΗΤΡΩΟ ΔΩΡΗΤΩΝ» είτε στο «ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΝΗΤΩΝ», 
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δύνανται να διαγραφούν από το αντίστοιχο μητρώο ανά 
πάσα στιγμή, υποβάλλοντας τη «ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΩΡΗΤΩΝ Ή ΑΡΝΗΤΩΝ ΔΩΡΕΑΣ ΟΡ-
ΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΩΝ» (Παράρτημα III).

6. Σε περίπτωση που ενήλικος πολίτης επέλθει σε 
κατάσταση εγκεφαλικού θανάτου και διαπιστωθεί από 
τον Ε.Ο.Μ. ότι δεν είναι ενταγμένος είτε στο «ΕΘΝΙΚΟ 
ΜΗΤΡΩΟ ΔΩΡΗΤΩΝ» είτε στο «ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΝΗΤΩΝ» η 
απόφαση για την αφαίρεση ενός ή περισσοτέρων οργά-
νων και ιστών προς μεταμόσχευση, πραγματοποιείται με 
τη σύμφωνη γνώμη της οικογένειας.

7. Οι δηλώσεις των παρ. 1,4 και 5 της παρούσας υπο-
βάλλονται στον ΕΟΜ σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή με 
κάθε τρόπο που να διασφαλίζεται το γνήσιο της υπογρα-
φής του πολίτη. Στους τρόπους αυτούς περιλαμβάνονται:

- Αυτοπροσώπως στην έδρα του Ε.Ο.Μ.
- Με συστημένη επιστολή του πολίτη προς τον Ε.Ο.Μ., 

που περιέχει τη δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο της 
υπογραφής από αρμόδια δημόσια ή δημοτική αρχή.

- Ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής της ιστοσελί-
δας του Ε.Ο.Μ. και χρήσης των διαπιστευτηρίων του 
TAXISNET (όνομα χρήστη, κωδικός πρόσβασης) για την 
ταυτοποίηση των στοιχείων του πολίτη.

- Με κάθε άλλο τρόπο που ανακοινώνεται από τον 
Ε.Ο.Μ.

8. Με την εγγραφή ενός πολίτη στο «ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ 
ΔΩΡΗΤΩΝ», εκδίδεται από τον Ε.Ο.Μ «ΚΑΡΤΑ ΔΟΤΗ», την 
οποία παραλαμβάνει ο πολίτης είτε ταχυδρομικώς, με 

συστημένη επιστολή, είτε αυτοπροσώπως από την έδρα 
του Ε.Ο.Μ. Η μορφή και το περιεχόμενο της κάρτας κα-
θορίζονται με απόφαση του ΔΣ του Ε.Ο.Μ. Σε περίπτωση 
απώλειας, η Κάρτα Δότη αντικαθίσταται κατόπιν επικοι-
νωνίας του πολίτη με τον Ε.Ο.Μ., και υποβολή αιτήματος 
αντικατάστασης. Η έλλειψη Κάρτας Δότη, δεν συνεπά-
γεται διαγραφή από το «ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΩΡΗΤΩΝ». 
Η διαγραφή πραγματοποιείται μόνο με τη διαδικασία 
που περιγράφεται στην παρ.5 της παρούσης.

9. Τόσο το «ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΩΡΗΤΩΝ» όσο και το 
«ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΝΗΤΩΝ», τηρούνται αποκλειστικά υπό την 
ευθύνη του Ε.Ο.Μ, σε φυσική και ηλεκτρονική μορφή 
με αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων μέσων της επι-
στήμης και της τεχνολογίας. Η τήρηση και επεξεργασία 
των προσωπικών δεδομένων των δύο Μητρώων γίνεται 
σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο προ-
στασίας των προσωπικών δεδομένων στην Ελλάδα και 
στην Ευρώπη. Η αξιοποίηση των δύο Μητρώων πραγμα-
τοποιείται στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του 
οργανισμού και ειδικότερα στο συντονισμό της μεταμο-
σχευτικής διαδικασίας οργάνων και ιστών.

10. Το «ΜΗΤΡΩΟ ΔΩΡΗΤΩΝ» που είχε δημιουργηθεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2737/1999 παύει να 
υφίσταται. Ο Ε.Ο.Μ θα πρέπει να ενημερώσει με κάθε 
πρόσφορο τρόπο τους εγγεγραμμένους στο Μητρώο 
αυτό, ώστε εφόσον επιθυμούν, να ενταχθούν στο «ΕΘΝΙ-
ΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΩΡΗΤΩΝ», σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρούσας απόφασης.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ
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    Αριθμ. ΔΠΔΑ ΑΑΔΕ Α 1151351 ΕΞ2018 (2)
Καθορισμός απογευματινής υπερωριακής απα-

σχόλησης εργασίμων ημερών, πέραν των ωρών 

υποχρεωτικής εργασίας, καθώς και νυχτερι-

νής εργασίας και εξαιρέσιμων, για το προσωπι-

κό που υπηρετεί στη Γεν. Δ/νση Τελωνείων και 

ΕΦΚ της Α.Α.Δ.Ε., για τη χρονική περίοδο 1/11 

έως 31/12/2018. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ (άρθρα 1 - 43) «Σύ-

σταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του 
Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) «Επείγουσες 
διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονο-
μικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν (ειδικότερα το άρθρο 2).

2. Το άρθρο 1, υποπαράγραφος Ε.2, παράγραφος 3, πε-
ρίπτωση γ’, τελευταίο εδάφιο του ν. 4093/2012 σε συνδυ-
ασμό με τον άρθρο 30, παράγραφος 8 του ν. 3296/2004.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄176) 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 16 του 
ν. 3205/2003 (Α΄297) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Την από 31-12-2011 Πράξη Νομοθετικού Περιεχο-
μένου (Α΄ 268) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο 
του ν. 4047/2012 (Α΄ 31).

5. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α΄143) «Αρχές Δημο-
σιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της 
οδηγίας 011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες δια-
τάξεις», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

6. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4223/ 
2013 (Α΄ 287).

7. Τις διατάξεις της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1036960 ΕΞ 2017/
10-03-2017 (ΦΕΚ Β’ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μετά τις αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α. 
1114121 ΕΞ 2017/31-07-2017 (ΦΕΚ Β’ 2681), Δ.ΟΡΓ.Α. 
1159956 ΕΞ 2017/25-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3861) και Δ.ΟΡΓ.Α. 
1192187 ΕΞ 2017/22-12-2017 (ΦΕΚ Β’ 4700).

8. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 
(ΦΕΚ Β’ 12, 52, 234 και 1032) απόφαση του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα «Με-
ταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδι-
κών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), 
εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών 
Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτο-
τελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων 
Διατακτών Υπηρεσιών αυτής», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

9. Το π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες», όπως ισχύει.

10. Την αριθμ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, 

όπως ισχύουν, καθώς και την απόφαση 39/3-30.11.2017 
ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 689/20.12.2017 σχετικά με την ανανέωση 
της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

11. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β΄130 
και Β΄372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του 
Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτή-
των στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», και 
την αριθμ. Δ6Α 1145867 ΕΞ 2013/25-09-2013 (Β΄2417) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρ-
μοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμμα-
τείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», 
όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 3 του 
αρθ. 41 του ν. 4389/2016 (Α΄94), όπως ισχύουν.

12. Το γεγονός ότι υφίσταται ανάγκη παροχής εργα-
σίας πέραν του κανονικού ωραρίου, καθώς και εργασία 
κατά τις νυχτερινές ώρες και εξαιρέσιμες για τους υπαλ-
λήλους που υπηρετούν στη Γενική Δ/νση Τελωνείων και 
ΕΦΚ όπως τεκμηριώνεται στο με αριθμ. πρωτ. ΓΔΤΕΦΚ 
ΑΥΤ. ΤΜ. ΥΠ. 1139995 ΕΞ2018/24-9-2018 έγγραφο.

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα-
λείται δαπάνη ύψους 133.496,00 € (62.760,00 ΚΑΕ 0511, 
70.736,00 ΚΑΕ 0512) σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού οικονομικού έτους 2018, η οποία θα καλυφθεί 
από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 
23-180 και Κ.Α.Ε. 0511-0512 , σύμφωνα με τις με αριθμ. 
πρωτ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1149137 ΕΞ2018 /10-10-2018 
(ΑΔΑ : ΩΞΣΙ46ΜΠ3Ζ-ΖΓΟ), αριθμ. πρωτ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. 
Α 1149133 ΕΞ2018 /10-10-2018 (ΑΔΑ : ΩΜΨΟ46ΜΠ3Ζ-
13Ρ) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης 
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της 
Α.Α.Δ.Ε., την Απόφαση Μεταβολών Προϋπολογισμού με 
Α.Π. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1144821/02-10-2018, τη Μετα-
βίβαση Πιστώσεων με Α.Π. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1144835 
ΕΞ 2018/02-10-2018 καθώς και τη Βεβαίωση Ύπαρξης 
Πίστωσης με Α.Π. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1143456 ΕΞ 2018/
01-10-2018 για την κάλυψη δαπάνης για υπερωρίες, νυ-
χτερινά -εξαιρέσιμες των υπαλλήλων που υπηρετούν 
στη Γεν. Δ/νση Τελωνείων και ΕΦΚ για τη χρονική πε-
ρίοδο από 1/11/2018 έως 31/12/2018, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε απογευματινή υπερωριακή εργασία 
μέχρι δέκα χιλ. τετρακόσιες εξήντα (10.460) ώρες και 
συνολική δαπάνη έως εξήντα δύο χιλ. επτακόσια εξήντα 
ευρώ (62.760,00 €) για χίλιους εννιακόσιους ενενήντα έξι 
(1.996) υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων 
και ΕΦΚ, στον Ειδ. Φορέα 23-180 και ΚΑΕ 0511, και οκτώ 
χιλ. οκτακόσιες σαράντα δύο (8.842) ώρες με συνολική 
δαπάνη για νυχτερινά και εξαιρέσιμες έως εβδομήντα 
χιλ. επτακόσια τριάντα έξι ευρώ (70.736,00 €) για χίλιους 
εξακόσιους εξήντα επτά (1.667) υπαλλήλους της Γενικής 
Διεύθυνσης Τελωνείων και ΕΦΚ στον Ειδ. Φορέα 23-180 
και ΚΑΕ 0512 για τη χρονική περίοδο από 1/11/2018 έως 
31/12/2018.

Η κατανομή των ωρών της υπερωριακής κ.λπ. εργα-
σίας κατά υπηρεσία θα γίνεται με απόφαση του Προϊ-
σταμένου της Γεν. Δ/νσης Τελωνείων και ΕΦΚ. Η μηνιαία 
κατανομή των εν λόγω ωρών, η συγκρότηση συνεργείων 
υπερωριακής κ.λπ. εργασίας και η περιγραφή των συ-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 56727Τεύχος Β’ 4695/19.10.2018

γκεκριμένων εργασιών που θα πραγματοποιηθούν θα 
γίνεται με ευθύνη του Προϊσταμένου εκάστης υπηρεσί-
ας, ο οποίος θα βεβαιώνει και την πραγματοποίηση της 
ως άνω υπερωριακής εργασίας. Οι αποφάσεις αυτές θα 
κοινοποιούνται στη Γεν. Δ/νση Τελωνείων και ΕΦΚ.

Η υπερωριακή απασχόληση εκάστου υπαλλήλου δεν 
θα υπερβαίνει ανά εξάμηνο τις α) εκατόν είκοσι (120) 
ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας, β) τις (96) 
ενενήντα έξι ώρες νυχτερινής εργασίας και γ) τις (96) 
ενενήντα έξι ώρες κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες κατά 
το Β΄ εξάμηνο του 2018. Στην ανωτέρω υπερωριακή/

νυχτερινή εργασία, μπορούν να μετέχουν περισσότεροι 
υπάλληλοι καθώς και αποσπασμένοι, εντός του ανωτέ-
ρω συνολικού αριθμού ωρών που εγκρίνονται με την 
παρούσα απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2018

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ  



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ56728 Τεύχος Β’ 4695/19.10.2018

*02046951910180008*

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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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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