
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων 
και εφαρμογών της Α.Α.Δ.Ε. και της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. 
για την ένταξη δικαιούχων στο Κοινωνικό Οικιακό 
Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.).

2 Τροποποίηση της 15732/13.11.2012 (ΦΕΚ Β’/3053) 
κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: «Όροι και 
προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής 
χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό από τουριστικά 
γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων και 
εταιρείες και συνεταιρισμούς Επιβατηγών Δημόσι-
ας Χρήσης αυτοκινήτων», όπως ισχύει.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 424 (1)

   Διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων 
και εφαρμογών της Α.Α.Δ.Ε. και της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. 
για την ένταξη δικαιούχων στο Κοινωνικό Οικια-
κό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 52, 55, 56 και 140 του ν. 4001/2011 

(Α’/179), όπως ισχύει.
2. Του άρθρου 36 του ν. 4067/2012 (Α’/79), όπως τρο-

ποποιήθηκε και ισχύει.
3. Των παραγράφων 2, 3 και 5 του άρθρου 47 του ν. 4623/

2019 (Α’/134), όπως ισχύει.
4. Του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α’/170), όπως τρο-

ποποιήθηκε και ισχύει.
5. Της υπ’ αρ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.2010 απόφα-

σης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού 
Τιμολογίου» (Β’/1403), όπως τροποποιήθηκε με τις 
υπ’ αρ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/οικ.26884/15.12.2010 (Β’/1963), 
Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/οικ.2036/31.1.2011 (Β’/302), Δ5-ΗΛ/Β/
Φ29/οικ.4541/28.2.2011 (Β’ 322), Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/οικ.6713/
24.3.2011 (Β’/475), Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/οικ.29891/29.12.2011 
(Β’/3254), Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1.20/οικ.878/17.1.201 3 (Β’/94), Δ5/

ΗΛ/Β/Φ29/οικ.21235/20.11.2013 (Β’/2957) αποφάσεις 

του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα-

τικής Αλλαγής, την Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ.23823/23.12.2013 

(Β’/3274) απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουρ-

γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλα-

γής, την Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ.10205/12.6.2014 (Β’/1657) 

απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ-

γειας και Κλιματικής Αλλαγής, την υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/

ΥΠΡΓ/892/152/8.1.2018 (Β’/242) απόφαση του Υπουρ-

γού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/

ΔΗΕ/72919/1459/12.8.2019 απόφαση του Υφυπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

6. Της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/78337/224/6.11.2018 απόφα-

σης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’/ 5030).

7. Του ν. 3607/2007 «Σύσταση και Καταστατικό της 

«Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης 

Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανω-

τικές διατάξεις» (Α’/245) όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 

56 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερι-

κών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση και άλλα 

επείγοντα ζητήματα» (Α’/134)και ισχύει.

8. 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).

9. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 

Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών» (Α’/121).

10. Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 

Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-

τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’/123).

11. Της υπ’αρ. Υ6 απόφασης του Πρωθυπουργού 

«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» 

(Β’/2902).

Β. Το με αρ. πρωτ. 7376/26.8.2019 αίτημα της Η.ΔΙ.Κ.Α. 

Α.Ε. προς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με 

θέμα: «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ-

ΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (KOT)».

Γ. Τους από 08.08.2018 Όρους Χρήσης Διαδικτυακών 

Υπηρεσιών (WebServices) Α.Α.Δ.Ε.

Δ. Τις από 01.03.2018 Προδιαγραφές Ημερολογίου 

Καταγραφής Κλήσεων της Α.Α.Δ.Ε.
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Ε. Την ανάγκη διασύνδεσης των πληροφοριακών συ-
στημάτων και εφαρμογών της Α.Α.Δ.Ε. και της Η.ΔΙ.Κ.Α. 
Α.Ε., προκειμένου να καταστεί δυνατή η άντληση στοι-
χείων και πληροφοριών, κατόπιν ρητής και ειδικής έγ-
γραφης ή ηλεκτρονικής συγκατάθεσης των υποκειμένων 
των δεδομένων, από τα πληροφοριακά συστήματα και 
εφαρμογές των ανωτέρω φορέων, με σκοπό την αξιο-
λόγηση αιτήσεων που υποβάλλονται στη διαδικτυακή 
υπηρεσία της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. από τους καταναλωτές για 
ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο.

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

1. Τη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων 
και εφαρμογών της Α.Α.Δ.Ε. και της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., προ-
κειμένου να καταστεί δυνατή η άντληση των κάτωθι 
στοιχείων και πληροφοριών:

• Ένδειξη Εκκαθάριση
• Φορολογούμενο εισόδημα (όπως Κ.Ο. και Κ.Ε.Α.)
• Μισθοί
• Επιδόματα
•  Άλλα εισοδήματα
• Αξία ακινήτων
• Ένδειξη σκάφους, πισίνας
• ΑΦΜ συζύγου
• ΑΦΜ, AMΚΑ τέκνων
• ΑΦΜ και μήνες διαμονής επισκεπτών
• Στοιχεία Διεύθυνσης (οδός, αριθμός, ΤΚ)
• Ένδειξη φιλοξενίας
• ΑΦΜ φιλοξενούντα
• Κάτοικος Εξωτερικού
• Αριθμός αναπήρων
Τα ανωτέρω στοιχεία αποτελούν προσωπικά δεδο-

μένα των αιτούντων και η πρόσβαση σε αυτά γίνεται 
κατόπιν ρητής και ειδικής ηλεκτρονικής συγκατάθεσης 
των υποκειμένων των δεδομένων και μόνο από τους 
εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. που 
αναφέρονται στο με αρ. πρωτ. 7376/26.8.2019 αίτημα 
της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. προς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης με θέμα: «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ-
ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. ΚΑΙ 
ΤΗΣ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (KOT)».

2. Σκοπός της διασύνδεσης των πληροφοριακών συ-
στημάτων και εφαρμογών των ανωτέρω φορέων είναι 
η άντληση στοιχείων και πληροφοριών, για την αξιο-
λόγηση αιτήσεων που υποβάλλονται στη διαδικτυακή 
υπηρεσία της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. από τους καταναλωτές για 
ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο.

3. Η επικοινωνία και ανταλλαγή δεδομένων της Η.ΔΙ.Κ.Α. 
Α.Ε. με την Α.Α.Δ.Ε. για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 
προβλέπει ανταλλαγή της ελάχιστης δυνατής πληροφο-
ρίας, ώστε να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα 
των υποκειμένων, όπως το εισόδημα μελών νοικοκυριού 
και η αξία της ακίνητης περιουσίας. Επίσης, προβλέπονται: 
α) η αυθεντικοποίηση του αιτούντος μέσω του oauth1.0 
της Α.Α.Δ.Ε., β) η χρήση της νέας διαδικτυακής υπηρεσί-
ας (webservice)της Α.Α.Δ.Ε. με την τρέχουσα εικόνα των 
μελών του νοικοκυριού, γ) η δυνατότητα τροποποίησης 
των στοιχείων και των μελών του νοικοκυριού από τον 

αιτούντα στην εφαρμογή της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., δ) η συναίνεση 
από τα μέλη του νοικοκυριού.

4. Υπάρχει καταγραφή των κλήσεων για την διερεύ-

νηση προβλημάτων ή αμφισβήτησης κλήσεων της δια-

δικτυακής υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με τις από 

01.03.2018 Προδιαγραφές Ημερολογίου Καταγραφής 

Κλήσεων της Α.Α.Δ.Ε.

5. Η υλοποίηση των webservice της Α.Α.Δ.Ε. γίνεται 

σύμφωνα με τους από 08.08.2018 Όρους Χρήσης Δια-

δικτυακών Υπηρεσιών (WebServices) Α.Α.Δ.Ε.

6. Η απόφαση αυτή ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 

2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Αυγούστου 2019

Ο Υπουργός 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. οικ. Α 61583/2723 (2)

    Τροποποίηση της 15732/13.11.2012 (ΦΕΚ Β’/3053)

κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: «Όροι και 

προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής 

χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό από τουριστικά 

γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων και 

εταιρείες και συνεταιρισμούς Επιβατηγών Δημό-

σιας Χρήσης αυτοκινήτων», όπως ισχύει.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου 

Η.2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση με-

σοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 

2013-2016 - Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/

2012 και του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 

στρατηγικής 2013-2016» (ΦΕΚ Α’/222), όπως τροποποι-

ήθηκε με το άρθρο 106 του ν. 4530/2018 (ΦΕΚ Α’/59).

2. Το άρθρο 219Α του ν.4512/2018 (Α’/5) «Ρυθμίσεις για 

την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του 

Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες δια-

τάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 130 του ν. 4549/

2018 (ΦΕΚ Α’/105) «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της 

Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών 

Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιο-

νομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις».

3. Τον ν. 4530/2018 (Α’/59) «Ρυθμίσεις θεμάτων μετα-

φορών και άλλες διατάξεις».

4. Το άρθρο 1 του ν. 4276/2014 (Α’/155) «Απλούστευση 

διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και 

τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και 

άλλες διατάξεις».

5. Το ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου 

Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (ΦΕΚ 

Α’/187), όπως ισχύει.
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6. Την υπ’ αριθμ. 16597/29.12.2010 (ΦΕΚ Β’ 2156) κοινή 
υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ 
αριθμ. 17393/2012 (Β’ 3292), 25760/11.12.2015 (Β’ 2737), 
20595/2018 (ΦΕΚ Β’ 5441) όμοιές της.

7. Την υπ’ αριθμ. 15732/13.11.2012 (ΦΕΚ Β’/3053) κοι-
νή υπουργική απόφαση «Όροι και προϋποθέσεις εκμί-
σθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με 
οδηγό από τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως 
αυτοκινήτων και εταιρείες και συνεταιρισμούς Επιβατη-
γών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων».

8. Την υπ’ αριθμ. οικ. Α 30116/1324/03.05.2019 (ΦΕΚ 
Β’/1500 με τη διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ Β’/1550) 
με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 15732/13.11.2012 
(ΦΕΚ Β’/3053) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: «Όροι 
και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής 
χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό από τουριστικά γραφεία, 
γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων και εταιρείες και συνε-
ταιρισμούς Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων».

9. Την υπ’ αριθμ. οικ. Α 50427/2440/14.09.2018 (ΦΕΚ 
Β’/ 4535) κοινή υπουργική απόφαση «Διακριτικά γνωρί-
σματα των εκμισθωμένων Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης 
(Ε.Ι.Χ.) αυτοκινήτων με οδηγό της περίπτωσης 1 της υπο-
παραγράφου Η.2. του άρθρου μόνου του ν. 4093/2012 
(Α’/222) όπως ισχύει».

10. Την υπ’ αριθμ. οικ. Α 46629/2215/18.06.2018 (ΦΕΚ 
Β’/2311) υπουργική απόφαση «Καθορισμός κανόνων 
λειτουργίας για την εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου 
του άρθρου 219Α του ν. 4512/2018 (Α’/5), όπως ισχύει».

11. Την υπ’ αριθμ. 12971/7.07.2016 (ΦΕΚ Β’/2267) κοινή 
υπουργική απόφαση «Όροι και προϋποθέσεις για την 
εκμίσθωση κλασικών επιβατηγών οχημάτων (αντικών) 
από επιχειρήσεις εκμίσθωσης Ι.Χ. αυτοκινήτων».

12. Την υπ’ αριθμ. οικ Α 79574/5488/16/15.12.2017 
(ΦΕΚ Β’/4587) υπουργική απόφαση «Ιατρικό πιστοποι-
ητικό της παραγράφου 4 του άρθρου 95 του ν. 4070/
2012 (Α’/82) για τη χορήγηση ή ανανέωση ειδικής άδειας 
οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτο-
κινήτου και την οδήγηση ολικώς εκμισθωμένου Επιβα-
τηγού Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκινήτου κατά το 
ν. 4093/2012 (Α’/222)».

13. Την υπ’ αριθμ. οικ Α 53409/2551/22.08.2018 
(Β’/4065) υπουργική απόφαση «Διακριτικά γνωρίσμα-
τα των Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) και εκ-
μισθωμένων Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.), με 
οδηγό, αυτοκίνητων οχημάτων με τα οποία παρέχονται 

υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών κατόπιν ηλεκτρονικής 
ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης αδειοδοτημένου κατά 
τον ν. 4530/2018 (Α’/59) φορέα».

14. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», 
όπως κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’/98).

15. Το άρθρο 4 του π.δ. 123/2017 (Α’/151) «Οργανισμός 
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

16. Το π.δ. 127/2017 (Α’/157) «Οργανισμός Υπουργείου 
Τουρισμού».

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

18. Την υπ’ αριθμ. ΔΝΣα’/οικ. 59172/7775/ΦΝ 459 (ΦΕΚ 
Β’/3058) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υπο-
δομών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφαλογιάννη».

19. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Αντικαθίσταται η παρ. 11 της υπ’ αριθμ. 15732/2012/
13.11.2012 (Β’ 3053) κοινή υπουργική απόφαση, 
όπως προστέθηκε με την παρ. 5 της υπ’ αριθμ. οικ Α 
30116/1324/03.05.2019 (ΦΕΚ Β’/1500 με τη διόρθωση 
σφάλματος στο ΦΕΚ Β’/1550), ως εξής:

«11. Το ελάχιστο τίμημα της μίσθωσης για τα Ε.Ι.Χ. 
οχήματα που εκμισθώνονται, με οδηγό, ολικώς μέσω 
προκρατήσεως με αντίστοιχη σύμβαση ελάχιστης δι-
άρκειας τριών (3) ωρών ορίζεται στα ενενήντα ευρώ 
(90 €). Αντιστοίχως, το ελάχιστο τίμημα της μίσθωσης 
με σύμβαση ελάχιστης διάρκειας τριάντα λεπτών (30’), 
ορίζεται στα σαράντα ευρώ (40 €)».

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 
15732/2012 (Β’/3053) κοινή υπουργική απόφαση, όπως 
ισχύει.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημερομη-
νία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Αυγούστου 2019

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός  
Υποδομών και Μεταφορών  Τουρισμού

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ   
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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 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,




