
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/38181/2695 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/ 

οικ.107017/28.8.2006 κοινής υπουργικής απόφα-

σης «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμ-

μόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ 

“σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμά-

των” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-

βουλίου της 27ης Ιουνίου 2001» (Β’ 1225), όπως 

έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αρ. 40238/28.9.2017 

(Β’ 3759) κοινή υπουργική απόφαση. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν. 2077/1992 

«Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμ-
βάνονται στην Τελική Πράξη» (Α’ 136) και της περ. ζ’ της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του 
κοινοτικού δικαίου» (Α’ 34).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α΄98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία 
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών ορ-
γάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

3. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, 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 Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-

γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

4. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας (Υ.Π.Ε.Ν.)» (Α’ 160).

5. Το π.δ. 142/2017 Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181).

6. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερι-
κών» (Α΄180) και το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α΄15).

7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄121).

8. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

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

10. Την υπ’ αρ. 2/7.1.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β’ 45).

11. Την υπ’  αρ. 35/20.1.2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεώργιο Αμυρά» (Β’ 178).

12. Την υπό στοιχεία Υ22/17.6.2021 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607).

13. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/
28.8.2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας 
και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επι-
πτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/
ΕΚ «σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επι-
πτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων» του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Ιουνίου 2021» (Β΄1225).

14. Την υπ’ αρ. 40238/28.9.2017 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τροποποίηση της κοι-
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νής υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/
οικ.107017/28.8.2006 «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, 
σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/
ΕΚ ”σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επι-
πτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων“ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Ιουνίου 2001» (Β’ 3759).

15. Την υπ’ αρ. 33187/788/5-4-2022 εισήγηση της ΓΔΟΥ.
16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας, 

δεν προκύπτει δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό, 
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/
οικ.107017/28.8.2006 (Β’  1225) κοινής υπουργικής 
απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αρ. 
40238/28.9.2017 (Β’ 3759) κοινή υπουργική απόφαση, 
που αφορά στην εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώ-
σεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων,

Άρθρο 1
Η παρ. ζ) του άρθρου 2 της υπό στοιχεία ΥΠΕΧΩΔΕ/

ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 (Β’ 1225) κοινής υπουργικής από-
φασης, αντικαθίσταται ως εξής:

«ζ. ”αρχή σχεδιασμού“: η δημόσια αρχή που προβαίνει 
στην εκπόνηση σχεδίου ή προγράμματος.

Στην περίπτωση που σχέδιο ή πρόγραμμα εκπονείται 
από ιδιωτικό φορέα τότε «αρχή σχεδιασμού» ορίζεται: 
α) η Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών 
και Περιαστικών Περιοχών του Υ.Π.ΕΝ, για τις μητρο-
πολιτικές περιοχές Αθήνας και Θεσσαλονίκης και β) η 
Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υ.Π.ΕΝ, για 
τις λοιπές περιοχές της επικράτειας».

Άρθρο 2
Το άρθρο 4 της υπό στοιχεία ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/ 

οικ.107017/28.8.2006 (Β’ 1225) κοινής υπουργικής από-
φασης, αντικαθίσταται ως εξής:

«Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των διατάξεων της 
παρούσας απόφασης ορίζεται:

1) η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΔΙ.Π.Α/Υ.Π.ΕΝ) 
για σχέδια και προγράμματα τα οποία:

α) αναφέρονται σε Εθνικό, Διαπεριφερειακό και Περι-
φερειακό επίπεδο,

β) εμπίπτουν γεωγραφικά στο σύνολό τους ή εν μέρει 
σε ποσοστό μεγαλύτερο από 30% της συνολικής έκτα-
σης περιοχές του εθνικού σκέλους του Ευρωπαϊκού Οι-
κολογικού Δικτύου Natura 2000,

γ) εγκρίνονται με νόμους, προεδρικά διατάγματα, Πρά-
ξεις Υπουργικού Συμβουλίου ή υπουργικές αποφάσεις, 

δ) αφορούν τροποποιήσεις των σχεδίων και προγραμ-
μάτων που αναφέρονται στις περ. (α), (β) και (γ) της πα-
ρούσας παραγράφου.

2) Η αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασμού της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για 
σχέδια και προγράμματα τα οποία:

α) αναφέρονται σε μια ή περισσότερες Περιφερειακές 
Ενότητες και δεν εμπίπτουν γεωγραφικά σε περιοχές του 
εθνικού σκέλους του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου 
Natura 2000,

β) αποτελούν τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ) 
και Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής 
Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) του ν. 2508/1997 (Α’ 124) και Τοπικά 
Πολεοδομικά Σχέδια του ν. 4447/2016 (Α’ 241), τα οποία 
εμπίπτουν γεωγραφικά σε περιοχές του εθνικού σκέλους 
του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000 σε 
ποσοστό έως 30% της συνολικής τους έκτασης.».

Άρθρο 3
Η παρ. 9 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία ΥΠΕΧΩΔΕ/

ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.8.2006 (Β’ 1225) κοινής υπουργικής 
απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Η αρχή σχεδιασμού προβαίνει εντός δέκα (10) ημε-
ρών από την παραλαβή της, σε δημοσιοποίηση της θετι-
κής γνωμοδότησης ή αρνητικής απόφασης της αρμόδιας 
αρχής για την ενημέρωση του κοινού, αναρτώντας την 
απόφαση στην επίσημη ιστοσελίδα της.».

Άρθρο 4
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 7 της υπό 

στοιχεία ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.8.2006 (Β’ 1225) 
κοινής υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

«Για τη διενέργεια Σ.Π.Ε. η αρχή σχεδιασμού υποβάλλει 
αίτηση στην αρμόδια αρχή, όπως αυτή ορίζεται στο άρ-
θρο 4 της παρούσας, συνοδευόμενη από τον φάκελο της 
ΣΜΠΕ σε δύο αντίγραφα σε έντυπη και ψηφιακή μορφή».

2. Η παρ. 4 του άρθρου 7 της υπό στοιχεία ΥΠΕΧΩΔΕ/
ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.8.2006 (Β’ 1225) κοινής υπουργικής 
απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Κατά τη διαδικασία της Σ.Π.Ε. του σχεδίου ή προ-
γράμματος πραγματοποιείται η διαδικασία διαβούλευ-
σης με τις δημόσιες αρχές και με το ενδιαφερόμενο κοι-
νό. Προς τούτο η αρμόδια αρχή εφόσον εξετάσει τον 
φάκελο και διαπιστώσει ότι είναι πλήρης, ενημερώνει 
εγγράφως την αρχή σχεδιασμού για την ολοκλήρωση 
του ελέγχου πληρότητας ζητώντας την υποβολή των 
απαιτούμενων πρόσθετων αντιγράφων (σε έντυπη και 
ψηφιακή μορφή) και αποστέλλει σφραγισμένο φάκελο 
σε έντυπη και ψηφιακή μορφή για τη δημοσιοποίηση, 
μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, της ΣΜΠΕ στην επί-
σημη ιστοσελίδα της αρχής σχεδιασμού.

Κατά τη διαβίβαση στην αρμόδια αρχή των πρόσθε-
των αντιγράφων γνωστοποιείται ταυτόχρονα και ο σύν-
δεσμος ανάρτησης στην επίσημη ιστοσελίδα της αρχής 
σχεδιασμού.

Μετά τη γνωστοποίηση του συνδέσμου ανάρτησης και 
την αποστολή των απαιτούμενων αντιγράφων, η αρμό-
δια αρχή γνωστοποιεί αμελλητί το σύνδεσμο ανάρτησης 
και την έναρξη της διαβούλευσης: α) στις κατά περίπτω-
ση δημόσιες αρχές, που προβλέπονται παρακάτω για να 
εκφράσουν τη γνώμη τους και τις τυχόν παρατηρήσεις 
τους επί του περιεχομένου του και β) στην αρχή σχεδια-
σμού ώστε να προβεί στη δημοσιοποίησή του στο κοινό, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4.2α. Ειδικότερα:».

3. Η περ. α) της παρ. 4.1 του άρθρου 7 της υπό στοιχεία 
ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.8.2006 (Β’ 1225) κοινής 
υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

1. «α) Σε περίπτωση που αρμόδια αρχή είναι η προβλε-
πόμενη στην παρ. 1 του άρθρου 4, αυτή διαβιβάζει σχε-
τική ενημέρωση - πρόσκληση για τη διατύπωση γνώμης:



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19429Τεύχος B’ 1923/18.04.2022

α.1) στα Υπουργεία Πολιτισμού και Αθλητισμού, Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής κατά περίπτωση,

α.2) στις αρμόδιες κατά περίπτωση Υπηρεσίες του 
Υ.Π.ΕΝ.,

α.3) στη Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, 
Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του Υ.Π.ΕΝ., ή στους 
Οργανισμούς του άρθρου 3 του ν. 2508/1997, εφόσον 
αυτοί έχουν συσταθεί,

α.4) στο(α) οικείο(α) Περιφερειακό(ά) Συμβούλιο(α), 
το(α) οποίο(α) εκτός από τη διατύπωση σχετικής γνωμο-
δότησης, θέτει(ουν) και στη διάθεση του κοινού, όποτε 
του(ς) ζητούνται, τις πληροφορίες και τα στοιχεία του 
φακέλου Σ.Μ.Π.Ε.,

α.5) στο κατά τομέα αρμόδιο Υπουργείο».
4. Η περ. α’ της παρ. 4.2 άρθρου 7 της υπό στοιχεία 

ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.8.2006 (Β’ 1225) κοινής 
υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Η αρχή σχεδιασμού δημοσιοποιεί στο κοινό το φά-
κελο Σ.Μ.Π.Ε., ώστε να λάβει γνώση και δίνει στο ενδια-
φερόμενο κοινό την ευκαιρία να διατυπώσει εγγράφως, 
και ενδεχομένως ηλεκτρονικά, τις απόψεις του εφόσον 
το επιθυμεί. Η δημοσιοποίηση στο κοινό πραγματοποι-
είται μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την πα-
ραλαβή της πρόσκλησης της παρ. 4.1.α με δημοσίευση 
σχετικής ανακοίνωσης σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες 
εφημερίδες:

1) εθνικής εμβέλειας για σχέδια και προγράμματα εθνι-
κού ή δια-περιφερειακού επιπέδου,

2) περιφερειακής εμβέλειας για σχέδια και προγράμ-
ματα περιφερειακού ή δια-περιφερειακής ενότητας 
επιπέδου,

3) περιφερειακής ενότητας ή ευρύτερης χωρικής εμ-
βέλειας για σχέδια και προγράμματα τοπικού επιπέδου 
ή επιπέδου περιφερειακής ενότητας.».

5. Η παρ. 13 του άρθρου 7 της υπό στοιχεία ΥΠΕΧΩΔΕ/
ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.8.2006 (Β’ 1225) κοινής υπουργικής 
απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

«13. Στις περιπτώσεις που η «Αρχή Σχεδιασμού» και η 
αρμόδια για την περιβαλλοντική έγκριση του σχεδίου 
(ΣΜΠΕ) Περιβαλλοντική Υπηρεσία, όπως αυτές ορίζονται 
στο άρθρο 2 της παρούσας, ανήκουν στις Κεντρικές Υπη-
ρεσίες του Υ.Π.ΕΝ., η αρμόδια για την περιβαλλοντική 
έγκριση του σχεδίου (ΣΜΠΕ) Περιβαλλοντική Υπηρεσία 
προωθεί «εισήγηση έγκρισης ΣΜΠΕ» προς την Αρχή Σχε-
διασμού, η οποία προωθεί την έγκριση του σχεδίου και 
της ΣΜΠΕ με ενιαία διοικητική πράξη. 

Στις λοιπές περιπτώσεις η περιβαλλοντική έγκριση του 
σχεδίου γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενι-
κής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υ.Π.ΕΝ. 
ή με απόφαση του Συντονιστής της οικείας Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης.».

Άρθρο 5
Όπου στην υπό στοιχεία ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 

107017/28.8.2006 (Β’ 1225) κοινή υπουργική απόφα-
ση αναφέρεται: α) «αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος 
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΕΥΠΕ/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.)», αντικαθίσταται 
με τη «Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΔΙ.Π.Α/ 
Υ.ΠΕ.Ν)», β) «αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος της οι-
κείας Περιφέρειας», αντικαθίσταται με την «αρμόδια 
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 
της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης», γ) «Περιφέ-
ρεια», αντικαθίσταται με την «Αποκεντρωμένη Διοίκηση, 
δ) «Νομαρχία-χίες», αντικαθίσταται, με «Περιφερεια-
κή/κες Ενότητα-τες», ε) «Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε», αντικαθίσταται 
με «Υ.Π.ΕΝ» στ) «Οργανισμός Αθήνας Θεσσαλονίκης», 
αντικαθίσταται με «Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολι-
τικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του Υ.Π.ΕΝ.» 
και ζ) «Γενικός Γραμματέας της οικείας Περιφέρειας», 
αντικαθίσταται με «Συντονιστής της οικείας Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης».

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Απριλίου 2022

Οι Υπουργοί

 Ανάπτυξης
Οικονομικών και Επενδύσεων

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ   

Υφυπουργός Υφυπουργός
Περιβάλλοντος Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και Ενέργειας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ
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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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