
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός των ειδικότερων όρων, των προϋπο-
θέσεων, της διαδικασίας και κάθε άλλου σχετικού 
θέματος για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 
186 «Ρυθμίσεις για τους παρόχους περιεχομέ-
νου περιφερειακής εμβέλειας» του ν. 4764/2020 
«Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγεί-
ας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνο-
ϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής 
μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των 
συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Ορ-
γανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κα-
τεπείγουσες διατάξεις.» (Α’ 256).

2 Ανακατανομή θέσεων σε Οργανικές Μονάδες ανά 
εκπαιδευτική κατηγορία προς κάλυψη των επιχει-
ρησιακών αναγκών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

3 Συμπλήρωση της υπ’  αρ. οικ. 21947/07-07-2021 
(Β’ 3086 - ΑΔΑ: ΨΣΚΘ46ΜΙ0Φ-ΚΘ6) απόφασης του 
Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας με θέμα 
«Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικα-
σίας παροχής νομικής υπεράσπισης και κάλυψης 
δικαστικών εξόδων για τον Πρόεδρο, τα μέλη του 
Συμβουλίου Διοίκησης, του Διοικητή, του Επικε-
φαλής της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων, 
των Επιθεωρητών - Ελεγκτών και των υπολοίπων 
υπαλλήλων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, που 
ασκούν ελεγκτικά ή προανακριτικά καθήκοντα.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 1219 (1)
Καθορισμός των ειδικότερων όρων, των προ-

ϋποθέσεων, της διαδικασίας και κάθε άλλου 

σχετικού θέματος για την εφαρμογή της παρ. 2 

του άρθρου 186 «Ρυθμίσεις για τους παρόχους 

περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας» του 

ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της 

δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημί-

ας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των 

μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της 

απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών 

προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.» (Α’ 256). 

 ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4764/2020 (Α’ 256) «Ρυθμίσεις για την προστα-

σία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημί-
ας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων 
μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των 
συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Oργανι-
σμούς Τοπικής Aυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγου-
σες διατάξεις» και ιδίως της παρ. 2 του άρθρου 186 του 
νόμου αυτού,

β) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Εν-
σωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλε-
κτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δί-
καιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 184),

γ) του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την 
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 94) και ιδίως των άρθρων 13 και 41,

δ) του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 170 - Κ.Φ.Δ.),

ε) του ν. 4093/2012 «Εγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισί-
ου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα 
Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρό-
θεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-
2016» (Α’ 222) και ιδίως της υποπαρ. Ε2 της παρ. Ε του 
πρώτου άρθρου αυτού,

στ) του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δη-
μοσίων εσόδων» (Α’ 90 - Κ.Ε.Δ.Ε.),

ζ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181),

η) του π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυ-
πουργών» (Α’ 142),

θ) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),

ι) του π.δ. 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων 
Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γρα-
φείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» (Α’ 6), ιδίως τα 
άρθρα 98 και επόμενα.

2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020 από-
φαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738), όπως ισχύει.

3. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού 
και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

4. Την υπ’ αρ. 4252/30.8.2021 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 3996). 

5. Την υπ’ αρ. 339/18-07-2019 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, 
Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

6. Την υπ’ αρ. 1/20-01-2016 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, 
όπως ισχύουν, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση 
του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), 
καθώς και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της 
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

7. Την ανάγκη καθορισμού των ειδικότερων όρων, των 
προϋποθέσεων, της διαδικασίας και κάθε άλλου σχετικού 

θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του 
άρθρου 186 του ν. 4764/2020.

8. Την εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Στον πάροχο δικτύου με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥ-
ΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙ-
ΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ» (Α.Φ.Μ. 
997984486) και τον διακριτικό τίτλο «DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ 
ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» παρέχεται το ευεργέτημα της απομείω-
σης ανεξόφλητων βεβαιωμένων φορολογικών οφειλών 
κάθε είδους προς το Ελληνικό Δημόσιο, ισόποσης με τη 
μη καταβληθείσα μηνιαία αμοιβή, για τους μήνες που 
ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 186 του ν. 4764/2020 
από παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεο-
πτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης περιφερειακής 
εμβέλειας. Για την παροχή του ως άνω ευεργετήματος 
απαιτείται η αποστολή απόφασης, εντός της προθεσμίας 
του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 αρ. 186 ν. 4764/2020 
από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρο-
μείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) προς την αρμόδια Υπηρεσία της Φορο-
λογικής Διοίκησης, στα βιβλία εισπρακτέων της οποίας 
είναι καταχωρημένη η φορολογική οφειλή της «DIGEA - 
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.»). Στην απόφαση αυτή ορίζε-
ται το ακριβές ποσό της μη καταβληθείσας αμοιβής της 
«DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» του προηγούμενου 
μήνα, όπως αυτό προκύπτει από τα πράγματι καταβε-
βλημένα από τους υπόχρεους ποσά του προηγούμενου 
μήνα, που έχουν τιμολογηθεί από την «DIGEA - ΨΗΦΙΑ-
ΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τα στοιχεία που απο-
στέλλονται από την «DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» 
στην ΕΕΤΤ, προκειμένου να προσδιορισθεί το ποσό της 
αναλογούσας κατά τα ανωτέρω απομείωσης των ανε-
ξόφλητων βεβαιωμένων φορολογικών οφειλών προς 
το Ελληνικό Δημόσιο.

Στην περίπτωση που το ποσό της μη καταβληθείσας 
από τους παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής 
τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης, περιφε-
ρειακής εμβέλειας αμοιβής της «DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ 
ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς 
και διανομής περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας 
και συμπληρωματικών υπηρεσιών είναι μεγαλύτερο 
από το μέγιστο ποσό της μη καταβληθείσας από τους 
παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτι-
κής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης, περιφερειακής 
εμβέλειας αμοιβής της «DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ 
Α.Ε.» για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και δια-
νομής περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας και συ-
μπληρωματικών υπηρεσιών του εκάστοτε μήνα, όπως 
αυτό υπολογίζεται με βάση το Συνολικό Ετήσιο Κόστος 
Ανάπτυξης και Λειτουργίας Περιφερειακού Δικτύου 
για το σύνολο της Εθνικής Επικράτειας που ορίζεται 
με απόφαση της ΕΕΤΤ, και το οποίο ορίζεται ρητά στη 
σχετική απόφαση του προηγούμενου εδαφίου, τότε 
το ποσό της απομείωσης περιορίζεται στο μικρότερο 
εκ των δύο. 
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2. Για την εφαρμογή του ευεργετήματος της απομεί-
ωσης ανεξόφλητων βεβαιωμένων φορολογικών οφει-
λών του παρόχου δικτύου με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ 
ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ» και τον διακρι-
τικό τίτλο «DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» προς το 
Ελληνικό Δημόσιο συνολικού ποσού ισόποσου με το 
οριζόμενο στην απόφαση της ΕΕΤΤ προς την Υπηρεσία 
της Φορολογικής Διοίκησης εκδίδεται πράξη του Προ-
ϊσταμένου της ως άνω αρμόδιας Υπηρεσίας της Φορο-
λογικής Διοίκησης στην οποία επισυνάπτεται η σχετική 
απόφαση της ΕΕΤΤ. Η πράξη συντάσσεται σε τρία αντί-
τυπα και μνημονεύεται ο ΑΦΜ και τα στοιχεία της εται-
ρίας «DIGEΑ - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.», το ποσό και η 
αιτία της διαγραφής (απομείωσης), και οι ανεξόφλητες 
βεβαιωμένες φορολογικές οφειλές που διαγράφονται. 
Κατόπιν εκδίδονται οίκοθεν σχετικά Ατομικά Φύλλα Έκ-
πτωσης (ΑΦΕΚ). Σε κάθε αντίτυπο του Α.Φ.ΕΚ. επισυνά-
πτεται και μία πράξη. Τα πρωτότυπα του Α.Φ.ΕΚ. μαζί με 
το πρωτότυπο της πράξης υποβάλλονται στο Ελεγκτικό 
Συνέδριο, ενώ τα άλλα αντίτυπα παραμένουν στο αρχείο 
της αρμόδιας Υπηρεσίας.

3. Σε περίπτωση που υφίστανται περισσότερες της 
μίας ανεξόφλητης βεβαιωμένης φορολογικής οφειλής 
η διαγραφή τους διενεργείται κατά σειρά παλαιότητας, 
από την παλαιότερη οφειλή προς τη νεότερη, με κριτή-
ριο τον χρόνο καταχώρισης της οφειλής στα βιβλία ει-
σπρακτέων εσόδων και όχι τον χρόνο λήξης της νόμιμης 
προθεσμίας καταβολής αυτής, είτε η καταβολή γίνεται 
εφάπαξ είτε σε δόσεις.

4. O Προϊστάμενος της ως άνω αρμόδιας Υπηρεσίας 
της Φορολογικής Διοίκησης ελέγχει έως την λήξη του 
πρώτου δεκαημέρου του μήνα που έπεται της απο-
στολής σ’ αυτήν της σχετικής απόφασης της ΕΕΤΤ για 
την ύπαρξη ανεξόφλητων βεβαιωμένων φορολογικών 
οφειλών του παρόχου δικτύου με την επωνυμία «ΑΝΩ-
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩ-
ΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ και τον 
διακριτικό τίτλο «DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.». 
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη ανεξόφλη-
των βεβαιωμένων φορολογικών οφειλών του εν λόγω 
παρόχου δικτύου, προβαίνει στην ανωτέρω περιγρα-
φόμενη διαδικασία.

Εάν το εν λόγω ποσό της απομείωσης που ορίζεται 
στη σχετική απόφαση της ΕΕΤΤ υπερβαίνει το ποσό των 
ανεξόφλητων βεβαιωμένων φορολογικών οφειλών, τότε 
ο Προϊστάμενος της ως άνω αρμόδιας Υπηρεσίας της 
Φορολογικής Διοίκησης επαναλαμβάνει την ίδια ως άνω 
διαδικασία, για το υπολειπόμενο ποσό, περιοδικά και 
μέχρι την ολοκλήρωση της διαγραφής όλου του ποσού 
απομείωσης, όπως αυτό ορίζεται στην αντίστοιχη από-
φαση της ΕΕΤΤ. 

Στις περιπτώσεις που απαιτούνται περισσότερες από 
μία πράξεις διαγραφής για την απομείωση του ποσού, 
κάθε πράξη διαγραφής αποτελεί συνέχεια των προη-
γούμενων και πάνω στην κάθε πράξη διαγραφής θα 
αναγράφονται όλες οι προηγούμενες σχετικές πράξεις 
των οποίων αυτή αποτελεί συνέχεια.

5. Στην περίπτωση που κατά τον ανωτέρω έλεγχο 
και κατά τον χρόνο έκδοσης των ΑΦΕΚ δεν υφίστανται 
ανεξόφλητες βεβαιωμένες φορολογικές οφειλές της 
«DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.», ο Προϊστάμενος 
της ως άνω αρμόδιας Υπηρεσίας της Φορολογικής Δι-
οίκησης δεν προβαίνει σε καμία ενέργεια και επανα-
λαμβάνει την ίδια ως άνω διαδικασία ελέγχου ύπαρξης 
ανεξόφλητων οφειλών για τον εν λόγω πάροχο δικτύου 
περιοδικά και μέχρι την ολοκλήρωση με τον προανα-
φερόμενο τρόπο της διαγραφής όλου του ποσού απο-
μείωσης, όπως αυτό ορίζεται στην αντίστοιχη απόφαση 
της ΕΕΤΤ. 

Εφόσον υφίστανται ανεξόφλητες καταχωρημένες φο-
ρολογικές οφειλές της «DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ 
Α.Ε.» στα βιβλία εισπρακτέων σε περισσότερες της μίας 
υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης ακολουθείται η 
ως άνω διαδικασία κατόπιν συνεννόησης των Προϊστα-
μένων αυτών.

Με την ολοκλήρωση των σχετικών διαγραφών που 
αφορούν το ποσό απομείωσης έκαστης απόφασης της 
ΕΕΤΤ, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας αποστέλ-
λει έγγραφο στην Ε.Ε.Τ.Τ. και στην DIGEA- ΨΗΦΙΑΚΟΣ 
ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε. ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία για ενη-
μέρωσή τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2021

Οι Υφυπουργοί

Οικονομικών Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

Ι

    Αριθμ. 30406 (2)
Ανακατανομή θέσεων σε Οργανικές Μονάδες 

ανά εκπαιδευτική κατηγορία προς κάλυψη των 

επιχειρησιακών αναγκών της Εθνικής Αρχής Δι-

αφάνειας.

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 

οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133) και ειδικότερα τις διατάξεις της παρ. 4 
του άρθρου και των άρθρων 20, 82, 86, 87, 89, 91, 92, 95, 
παρ. 1 και 2 του άρθρου 96, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις όμοιες του άρθρου 174 του ν. 4635/2019 
(Α’ 167).

2. Τις διατάξεις του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή-
λων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α’ 26).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4440/2016 «Ενιαίο 
Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, …. και λοιπές διατάξεις» (Α’ 224), 
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όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρ-
θρου 31 του ν. 4795/2021 (Α’ 62).

4. Τις διατάξεις της περ. β της παρ. 3 και της περ. ε 
της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 «Αρχές δη-
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 143).

5. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξε-
ων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 
διατάξεις»» (Α’ 112).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3469/2006 «Εθνικό 
Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 131).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κω-
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), σε συνδυασμό με τις δι-
ατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
(Α’ 133).

8. Την υπό στοιχεία Υ23/14-07-2021 «Διαπιστωτική 
πράξη για τον διορισμό του Διοικητή της Εθνικής Αρχής 
Διαφάνειας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 549) του Πρωθυπουργού.

9. Την υπ’ αρ. 32/31-7-2020 Πράξη Υπουργικού Συμ-
βουλίου «Διορισμός του Προέδρου και των μελών του 
Συμβουλίου Διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 580).

10. Την υπ’ αρ. οικ. 11699/19-5-2020 απόφαση του Δι-
οικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας «Οργανισμός της 
Εθνικής Αρχής Διαφάνειας» (Β’ 1991).

11. Την υπ’ αρ. οικ. 13049/1-6-2020 απόφαση του Δι-
οικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας «Κανονισμός Λει-
τουργίας του Συμβουλίου Διοίκησης της Εθνικής Αρχής 
Διαφάνειας» (Β’ 2210).

12. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/οικ.17876/
17-5-2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης με θέμα «Ψηφιακό Οργανόγραμμα της 
Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΑΔΑ: 
Ω6Α5465ΧΘΨ-ΠΒΟ).

13. Την υπό στοιχεία ΓΕΔΔ/16265/09-10-2019 (Β’ 3858) 
απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφά-
νειας, περί ανακατανομής θέσεων ανά εκπαιδευτική 
κατηγορία προς κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών 
της ΕΑΔ.

14. Την υπ’ αρ. 19240/2-12-2019 (Β’ 4779) απόφαση 
του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, περί κατα-
νομής θέσεων σε οργανικές μονάδες ανά εκπαιδευτική 
κατηγορία προς κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών
της ΕΑΔ.

15. Την υπ’ αρ. 27636/21-09-2020 (Β’ 4318) απόφαση 
του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, περί ανακα-
τανομής θέσεων σε οργανικές μονάδες ανά εκπαιδευτική 
κατηγορία προς κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών 
της ΕΑΔ.

16. Την από 15-9-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυν-
σης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης προς το Συμβούλιο Διοίκησης 
της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, για τη μετατροπή και κα-
τανομή των οργανικών θέσεων μεταξύ των οργανικών 

μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Δι-
οικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης κατά τις περ ε’ και στ’ της παρ. 4 του άρθρου 89 του 
ν. 4622/2019.

17. Το από 16-9-2021 απόσπασμα πρακτικού 3ου 
θέματος της συνεδρίασης του Συμβουλίου Διοίκησης 
της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, με το οποίο ομόφω-
να παρείχαν ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου 
Διοίκησης τη σύμφωνη γνώμη τους για την υλοποίη-
ση της προταθείσας με την ως άνω εισήγηση ανακα-
τανομής.

18. Την υπ’ αρ. οικ. 31580/23-09-2021, εισήγηση της 
Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
και Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Δια-
κυβέρνησης της ΕΑΔ, με την οποία βεβαιώνεται ότι, 
από τις διατάξεις της παρούσας η συνολική εκτιμώ-
μενη προκαλούμενη δαπάνη, επί του Ειδικού Φορέα 
1007-803-0000000 «Δαπάνες της Ανεξάρτητης Αρχής 
Εθνική Αρχή Διαφάνειας, που καλύπτονται από τον 
προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών», σε μη-
νιαία και ετήσια βάση για το τρέχον οικονομικό έτος 
και για τα επόμενα έτη, είναι: μηνιαίως 794,00€ και 
ετησίως 9.528,00€.

19. Την ανάγκη ανακατανομής των οργανικών θέσεων 
προσωπικού που έχουν συσταθεί στη Γενική Διεύθυνση 
Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, 
για τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής 
λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων της εν λόγω 
Γενικής Διεύθυνσης.

20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπο-
λογισμό, η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες 
πιστώσεις κατά το τρέχον έτος και για τα επόμενα έτη 
θα γίνει η απαραίτητη πρόβλεψη εντός των ορίων του 
ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ., αποφασίζουμε:

Την ανακατανομή, μέσω της σύστασης - κατάργησης 
των οργανικών θέσεων προσωπικού της Γενικής Διεύ-
θυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Εθνικής Αρχής Δια-
φάνειας, ανά εκπαιδευτική κατηγορία, ως εξής:

- Κατάργηση μίας (1) κενής οργανικής θέσης προσωπι-
κού εκπαιδευτικής κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαί-
δευσης (ΠΕ) και σύσταση μίας (1) κενής οργανικής θέσης 
κατηγορίας Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ).

- Κατάργηση δύο (2) κενών οργανικών θέσεων εκ-
παιδευτικής κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
(ΔΕ) και σύσταση δύο (2) κενών οργανικών θέσεων 
εκπαιδευτικής κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευ-
σης (ΠΕ).

- Κατάργηση μίας (1) κενής οργανικής θέσης εκ-
παιδευτικής κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευ-
σης (ΥΕ) και σύσταση μίας (1) κενής οργανικής θέσης 
εκπαιδευτικής κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευ-
σης (ΤΕ).

Κατόπιν των ανωτέρω, η κατανομή στις οργανικές μο-
νάδες της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας αποτυπώνεται στον 
πίνακα που ακολουθεί:
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ΚΑΤΗΓ.

ΣΥΝΟΛΟ 

ΘΕΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ 

ΕΠΙΘ/ΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 

ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΙ

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕ 

ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΩΝ 

ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ 

ΕΡΕΥΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΔΙΟΙΚΗΤΗ

ΕΕΠ 5 1 1 1 1 1

ΠΕ 403 291 51 7 37 14 2 1

ΤΕ 53 29 5 3 12 3 1

ΔΕ 37 37

ΥΕ 3 3

ΔΙΚΗΓ. 

ΕΜΜΙΣΘ 

ΕΝΤΟΛΗ

2 2

ΣΥΝΟΛΟ 503 321 57 11 90 18 3 1 2

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Διοικητής

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΙΝΗΣ

Ι

    Αριθμ. οικ. 31754 (3)
Συμπλήρωση της υπ’ αρ. οικ. 21947/07-07-2021 

(Β’ 3086 - ΑΔΑ: ΨΣΚΘ46ΜΙ0Φ-ΚΘ6) απόφασης 

του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας με 

θέμα «Καθορισμός των προϋποθέσεων και της 

διαδικασίας παροχής νομικής υπεράσπισης και 

κάλυψης δικαστικών εξόδων για τον Πρόεδρο, 

τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, του Διοικη-

τή, του Επικεφαλής της Μονάδας Επιθεωρήσεων 

και Ελέγχων, των Επιθεωρητών - Ελεγκτών και 

των υπολοίπων υπαλλήλων της Εθνικής Αρχής 

Διαφάνειας, που ασκούν ελεγκτικά ή προανακρι-

τικά καθήκοντα.

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 

οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσι-
ας διοίκησης» (Α’ 133) και ειδικότερα τις διατάξεις των 
άρθρων 82, 87, 91, 95, 101, όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυ-
ξιακή προοπτική ΟΤΑ, ρύθμιση ζητημάτων Υπ. Εσωτε-
ρικών, ΕΕΤΤ, Ιθαγένεια, ΑΣΕΠ κ.α. διατάξεις» (Α’ 53) και 
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 52 «Νομική υπο-
στήριξη ανθρώπινου δυναμικού δημόσιου τομέα και 
αιρετών τοπικής αυτοδιοίκησης».

3. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ-
γάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 112) και τις όμοιες του ν. 4727/2020 (Α’ 184) 
«Ψηφιακή Διαφάνεια-Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

4. Τις διατάξεις της περ. β’ της παρ. 3 και της περ. ε’  
της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 «Αρχές δη-
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 143).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδι-
κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυ-
βερνητικά όργανα» (Α’ 98) σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανά-
ληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περι-
εχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του 
Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α’ 103).

8. Την υπό στοιχεία (Υ)23/14-07-2021 διαπιστωτική 
πράξη του Πρωθυπουργού με θέμα «Διαπιστωτική πρά-
ξη για τον διορισμό του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Δι-
αφάνειας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 549).

9. Την υπ’ αρ. οικ. 11699/19-05-2020 απόφαση του Δι-
οικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας «Οργανισμός της 
Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ)» (Β’ 1991).

10. Την υπ’ αρ. 2/58493/ΔΠΓΚ «Οικονομική και Διοικη-
τική Ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού, όπως 
αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις υπό στοιχεία 
οικ.2/65280/ΔΠΓΚ/05-09-2018 (ΑΔΑ: 6ΜΨ4Η-Κ4Ψ) 
και οικ.2/84018/ΔΠΓΚ/15-11-2018 (ΑΔΑ: ΩΛΙΠΗ-Ξ1Φ) 
αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών» 
(Β’ 3240).

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

12. Το υπ’ αρ. 21946/07-07-2021 έγγραφο της Προϊ-
σταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Δι-
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οικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
«Εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014», σύμφωνα 
με το οποίο ενδεχόμενη μελλοντική δαπάνη εξαρτάται 
από τα πραγματικά γεγονότα και από την έκδοση απόφα-
σης του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) 
σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 101 του ν. 4622/2019 
(Α’ 133) και θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώ-
σεις του Α.Λ.Ε. 2420901001 του προϋπολογισμού εξό-
δων οικονομικού έτους 2021 και εφεξής, του Ειδικού 
Φορέα 1007.803.0000000 «Δαπάνες της Ανεξάρτητης 
Αρχής ‘’Εθνική Αρχή Διαφάνειας’’, που καλύπτονται από 
τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών», στο 
πλαίσιο του ΜΠΔΣ 2022-2025.

13. Την υφιστάμενη υπηρεσιακή ανάγκη καθορισμού 
των προϋποθέσεων και της διαδικασίας παροχής νομι-
κής υπεράσπισης, καθώς και των δικαιολογητικών κά-
λυψης δικαστικών εξόδων.

14. Την υπ’ αρ. οικ. 21947/07-07-2021 (Β’ 3086 - ΑΔΑ: 
ΨΣΚΘ46ΜΙ0Φ-ΚΘ6) απόφαση του Διοικητή της Εθνικής 
Αρχής Διαφάνειας με θέμα «Καθορισμός των προϋποθέ-
σεων και της διαδικασίας παροχής νομικής υπεράσπισης 
και κάλυψης δικαστικών εξόδων για τον Πρόεδρο, τα 
μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, του Διοικητή, του Επι-
κεφαλής της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων, των 
Επιθεωρητών - Ελεγκτών και των υπολοίπων υπαλλήλων 
της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, που ασκούν ελεγκτικά ή 
προανακριτικά καθήκοντα», αποφασίζουμε:

Τη συμπλήρωση του προοιμίου και του διατακτι-
κού της υπ’ αρ. οικ. 21947/07-07-2021 (Β’ 3086 - ΑΔΑ: 
ΨΣΚΘ46ΜΙ0Φ-ΚΘ6) απόφασης με θέμα «Καθορισμός 
των προϋποθέσεων και της διαδικασίας παροχής νομι-
κής υπεράσπισης και κάλυψης δικαστικών εξόδων για 
τον Πρόεδρο, τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, του 
Διοικητή, του Επικεφαλής της Μονάδας Επιθεωρήσεων 
και Ελέγχων, των Επιθεωρητών - Ελεγκτών και των υπο-
λοίπων υπαλλήλων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, που 
ασκούν ελεγκτικά ή προανακριτικά καθήκοντα», ως εξής:

Στο προοίμιο της απόφασης, μετά την παρ. 1 προστί-
θεται παρ. 2 «Τις διατάξεις του ν. 4674/2020 «Στρατηγι-
κή αναπτυξιακή προοπτική ΟΤΑ, ρύθμιση ζητημάτων 
Υπουργείου Εσωτερικών, ΕΕΤΤ, Ιθαγένεια, ΑΣΕΠ κ.α. 
διατάξεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 52 
«Νομική υποστήριξη ανθρώπινου δυναμικού δημόσι-
ου τομέα και αιρετών τοπικής αυτοδιοίκησης» (Α’ 53), οι 
επόμενες αναριθμούνται από 3 έως και 13 και στο τέλος 
προστίθεται παρ. 14 «Την υπ’ αρ. οικ. 21947/07-07-2021 
(Β’ 3086 - ΑΔΑ: ΨΣΚΘ46ΜΙ0Φ-ΚΘ6) απόφαση του Διοι-
κητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας με θέμα «Καθορι-
σμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας παροχής 
νομικής υπεράσπισης και κάλυψης δικαστικών εξόδων 
για τον Πρόεδρο, τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, 
του Διοικητή, του Επικεφαλής της Μονάδας Επιθεω-
ρήσεων και Ελέγχων, των Επιθεωρητών  - Ελεγκτών 
και των υπολοίπων υπαλλήλων της Εθνικής Αρχής 
Διαφάνειας, που ασκούν ελεγκτικά ή προανακριτικά 
καθήκοντα».

Στο α’ εδάφιο του διατακτικού μέρους αυτής μετά τις 
λέξεις «κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους» και 
πριν από τις λέξεις «ως ακολούθως» προστίθενται οι 
φράσεις «καθώς και στους ανωτέρω υπαλλήλους, όταν 
ασκούν καθήκοντα ως μέλη Συμβουλίων, Επιτροπών και 
Ομάδων Εργασίας που συστήνονται και λειτουργούν 
στην Αρχή, καθώς και για το αποσπασμένο προσωπικό 
στις υπηρεσίες αυτές για πράξεις ή παραλείψεις του κατά 
της διάρκεια αυτής»

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. οικ. 21947/07-07-2021 
(Β’ 3086 - ΑΔΑ: ΨΣΚΘ46ΜΙ0Φ-ΚΘ6) απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Διοικητής 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΙΝΗΣ   
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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,


		2021-09-25T15:24:23+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




