
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 213503 
   Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 59388/940/2020 

απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών και Με-

ταφορών «Καθορισμός όρων και προϋποθέσε-

ων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και 

συντήρηση Ψηφιακού Μητρώου λειτουργού-

ντων συνεργείων και υπευθύνων τεχνιτών αυτών, 

σταθμών οχημάτων, λιπαντηρίων, πλυντηρίων 

και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέ-

τησης οχημάτων και κάθε άλλης αναγκαίας λε-

πτομέρειας» (Β’ 5407). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α. Των παρ. 1 και 2 του άρθρου 72 του ν. 4530/2018 

«Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις» για 
την ανάπτυξη μητρώων συνεργειών, λειτουργούντων 
συνεργείων και υπεύθυνων τεχνιτών αυτών, των σταθ-
μών οχημάτων, των πλυντηρίων, των λιπαντηρίων και 
των λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης 
οχημάτων (Α’ 59).

β. Του π.δ. 78/1988 «Καθορισμός των όρων και προϋ-
ποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντή-
ρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και 
μοτοποδηλάτων, καθώς και της διαδικασίας χορήγησης 
αδειών ίδρυσης και λειτουργίας αυτών» (Α’ 34).

γ. Του ν. 1575/1985 «Προϋποθέσεις άσκησης του επαγ-
γέλματος του τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και 
μοτοποδηλάτων και όροι λειτουργίας των συνεργείων 
των οχημάτων αυτών» (Α’ 207).

δ. Του π.δ. 455/1976 «Περί όρων και προϋποθέσεων 
ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και 
εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων - λιπαντηρίων 
αυτοκινήτων, αντλιών παροχής καυσίμων ως και προϋ-
ποθέσεων χορηγήσεως των προς τούτο απαιτούμενων 
αδειών» (Α’ 169).

ε. Του π.δ. 79/2004 «Καθορισμός των όρων και προϋ-
ποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών υπεραστι-
κών λεωφορείων και σταθμών φορτηγών αυτοκινήτων 

για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων (εμπορευματικών 
σταθμών αυτοκινήτων)» (Α’ 62).

στ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

ζ. Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

η. Της υπό στοιχεία ΔΝΣα’/οικ. 59172/7775/ΦΝ 459/ 
19-07-2019 (Β’ 3058) κοινής απόφασης του Πρωθυπουρ-
γού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και 
Μεταφορών Ιωάννη Κεφαλογιάννη».

θ. Του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογρα-
φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» 
(Α’ 131).

ι. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

ια. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Εν-
σωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονι-
κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

ιβ. Του άρθρου 3 του π.δ. 70/2015 (Α’ 114) περί ανα-
σύστασης του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων.

ιγ. Του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208).

ιδ. Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151). 

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

ιστ. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 
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της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτή-
ρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ «Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων».

ιζ. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθη-
κε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως 
διατηρήθηκαν σε ισχύ με τις διατάξεις της παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

ιη. Του άρθρου 186 του Κεφαλαίου Ε´ του ν. 3852/
2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
(Α’ 87).

Και αφού λάβαμε υπόψη:
α. Την υπ’ αρ. οικ. 205781/28-07-2021 εισηγητική έκθε-

ση δημοσιονομικών επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ.Υ.Με.

β. Την τρέχουσα κατάσταση που διανύει η χώρα για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 
και τα μέτρα που καθορίζονται για την αποφυγή του κιν-
δύνου περαιτέρω διασποράς του.

γ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Στο τέλος του στοιχείου (αα) του εδαφίου (α) της 
παρ. 3 του άρθρου 1, η φράση «εντός οκτώ (8) μηνών 
από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας», αντι-
καθίσταται από τη φράση «εντός έξι (6) μηνών από την 
ημερομηνία παραλαβής του πληροφοριακού συστήμα-
τος».

2. Στο τέλος του στοιχείου (βα) του εδαφίου (β) της 
παρ. 3 του άρθρου 1, η φράση «εντός οκτώ (8) μηνών από 
την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας», αντικαθί-
σταται από τη φράση «εντός έξι (6) μηνών από την ημε-
ρομηνία παραλαβής του πληροφοριακού συστήματος».

3. Στο τέλος του στοιχείου (γα) του εδαφίου (γ) της 
παρ. 3 του άρθρου 1, η φράση «εντός οκτώ (8) μηνών 

από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας», αντικα-
θίσταται από τη φράση «εντός έξι (6) μηνών από την ημε-
ρομηνία παραλαβής του πληροφοριακού συστήματος».

4. Στο τέλος του στοιχείου (δα) του εδαφίου (δ) της 
παρ. 3 του άρθρου 1, η φράση «εντός οκτώ (8) μηνών από 
την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας», αντικαθί-
σταται από τη φράση «εντός έξι (6) μηνών από την ημε-
ρομηνία παραλαβής του πληροφοριακού συστήματος».

5. Στο τέλος του στοιχείου (εα) του εδαφίου (ε) της 
παρ. 3 του άρθρου 1, η φράση «εντός οκτώ (8) μηνών από 
την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας», αντικαθί-
σταται από τη φράση «εντός έξι (6) μηνών από την ημε-
ρομηνία παραλαβής του πληροφοριακού συστήματος».

6. Προστίθεται νέα παράγραφος στο τέλος της παρ. (γ) 
του άρθρου 4, που αναφέρει:

«Οι «Χρήστες Περιφερειακών Ενοτήτων» υποχρεού-
νται, μετά από αποστολή των στοιχείων από τους εκμε-
ταλλευτές των λειτουργούντων:

α. συνεργείων και υπεύθυνων τεχνιτών αυτών, 
β. σταθμών οχημάτων,
γ. πλυντηρίων οχημάτων,
δ. λιπαντηρίων οχημάτων και
ε. λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης 

οχημάτων (τους σταθμούς φορτηγών αυτοκινήτων για 
φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων άνευ εγκαταστάσε-
ων αντλιών καυσίμων (τύπου Α), τους σταθμούς υπε-
ραστικών λεωφορείων άνευ εγκαταστάσεων αντλιών 
καυσίμων),

να ολοκληρώσουν την καταχώρηση όλων των στοι-
χείων των Πινάκων 2, 3, 4, 5 και 6 του Παραρτήματος 
της παρούσας για όλες τις εγκαταστάσεις εντός ενός (1) 
έτους από την ημερομηνία παραλαβής του πληροφορι-
ακού συστήματος».

7. Ο Πίνακας 2 του Παραρτήματος, αντικαθίσταται ως 
εξής:
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΩΝ 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Α/Α Περιγραφή Επιλογές Τύπος Πεδίου 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Επιλογή από Πίνακα/Λίστα Ελληνικοί χαρακτήρες 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Επιλογή από Πίνακα/Λίστα Ελληνικοί χαρακτήρες 

 

Αρ. Φακέλου Συνεργείου της 
Υπηρεσίας Μεταφορών και 

Επικοινωνιών της Περιφερειακής 
Ενότητας 

 
Ελληνικοί χαρακτήρες και 

αριθμοί 

Α. Καταχώρηση στοιχείων συνεργείου 

 Γενικά στοιχεία  

1 
Στοιχεία εκμεταλλευτή 

συνεργείου 
1. Φυσικό πρόσωπο 

2. Νομικό πρόσωπο 
Επιλογή (1 ή 2) 

2 
Ονοματεπώνυμο φυσικού 

προσώπου ή επωνυμία νομικού 
προσώπου συνεργείου 

 
Ελληνικοί ή λατινικοί 

χαρακτήρες  
(ΚΕΦΑΛΑΙΑ) 

3 
Ταχυδρομική διεύθυνση έδρας 

συνεργείου 
 Αριθμοί και σύμβολα 

4 
Τηλέφωνο επικοινωνίας έδρας 

συνεργείου 
 Αριθμοί 

5 
e-mail (1) φυσικού ή νομικού 

προσώπου συνεργείου 
 

Λατινικοί χαρακτήρες, 
αριθμοί και σύμβολα 

6 
ΑΦΜ φυσικού ή νομικού 

προσώπου συνεργείου 
 Αριθμοί 

 Βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας ή άδεια λειτουργίας 

7 
Αριθμός βεβαίωσης νόμιμης 

λειτουργίας ή άδειας λειτουργίας   
Ελληνικοί χαρακτήρες, 
αριθμοί και σύμβολα 

8 
Ημερομηνία χορήγησης 

βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας ή 
άδειας λειτουργίας  

 Ημερομηνία 

9 
Το συνεργείο εμπίπτει στο άρθρο 

22 του π.δ. 78/1988 (Α΄ 34) 
1. ΝΑΙ 
2. ΟΧΙ 

Επιλογή (1 ή 2) 

10 

Το νομικό πρόσωπο - 
εκμεταλλευτής του συνεργείου 
είναι  ΟΣΥ Α.Ε, ΣΤΑΣΥ Α.Ε ή 

ένας  ΟΤΑ 

1. ΝΑΙ 
2. ΟΧΙ 

Επιλογή (1 ή 2) 

11 Θέση χωροθέτησης συνεργείου 

1. Εντός σχεδίου 

2. Εκτός σχεδίου και εντός 
οικισμού 

3. Εκτός σχεδίου και εκτός 
οικισμού 

4. Του άρθρου 6 του ν. 
3710/2008 (Α΄ 216) 

Επιλογή (1 ή 2 ή 3 ή 4) 

12 Χρήση συνεργείου 1. Ιδιωτική Επιλογή (1 ή 2) 
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2. Δημόσια 

13 Κατηγορία συνεργείου 

1. Συνήθων οχημάτων 

2. Βαρέων οχημάτων 

3. Συνήθων και βαρέων 
οχημάτων (μικτά) 

Επιλογή (1 ή 2 ή 3) 

14 Ειδικότητα/τες συνεργείου 

1. Μηχανικών μερών 

2. Ηλεκτρικών  μερών 

3. Αναρτήσεων 

4. Αντλιών 
πετρελαιοκινητήρων 

5. Βαφής αυτοκινήτων 

6. Αμαξωμάτων 

7. Οργάνων 

8. Μοτοσυκλετών και 
μοτοποδηλάτων 

9. Εξαερωτήρων-
αναμικτήρων  

10. Συστημάτων πέδησης 

11. Συστημάτων εξαγωγής 
καυσαερίων 

12. Τροχών 

13. Συστημάτων ψύξης 

14. Αερίων καυσίμων  
15. Ψηφιακού Ταχογράφου  
16. Μικροεπισκευών-

μικροφθορών αμαξωμάτων 

Δυνατότητα πολλαπλής 
επιλογής από την λίστα 

15 
Το συνεργείο είναι 

εξουσιοδοτημένο να εκδίδει ΚΕΚ 
1. ΝΑΙ 
2. ΟΧΙ 

Επιλογή (1 ή 2) 

 Στοιχεία  κτιριακών εγκαταστάσεων συνεργείου 

16 
Ωφέλιμη επιφάνεια χώρου κύριας 

χρήσης (m2) 
 Αριθμός 

17 
Ωφέλιμη επιφάνεια βοηθητικών 

χώρων (m2) 
 Αριθμός 

 Επιθεώρηση συνεργείου 

18 

Έχει διενεργηθεί επιθεώρηση των 
εγκαταστάσεων του συνεργείου 

σύμφωνα με το άρθρο 20 του π.δ. 
78/1988 (Α΄ 34) 

1. ΝΑΙ 
2. ΟΧΙ 

Επιλογή (1 ή 2) 

19 
Αν ΝΑΙ,  ημερομηνία τελευταίας 

επιθεώρησης του συνεργείου 
 Ημερομηνία 

Β. Στοιχεία υπεύθυνου τεχνίτη συνεργείου 

20 
Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου 

τεχνίτη συνεργείου 
 

Ελληνικοί ή λατινικοί 
χαρακτήρες 

(ΚΕΦΑΛΑΙΑ) 

21 
Τηλέφωνο υπεύθυνου τεχνίτη 

συνεργείου 
 Αριθμοί 

22 
ΑΦΜ υπεύθυνου τεχνίτη 

συνεργείου 
 Αριθμοί 
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23 
e-mail (1) υπεύθυνου τεχνίτη 

συνεργείου    
Λατινικοί χαρακτήρες, 
αριθμοί και σύμβολα 

24 
Ειδικότητα/ες υπεύθυνου τεχνίτη 

συνεργείου 

1. Μηχανοτεχνίτης 

2. Ηλεκτροτεχνίτης 

3. Τεχνίτης συστήματος 
πέδησης 

4. Τεχνίτης αντλιών 
πετρελαιοκινητήρων 

5. Τεχνίτης Εξαερωτήρων – 
αναμικτήρων (καρμπιρατέρ) 

6. Τεχνίτης οργάνων 

7. Τεχνίτης αναρτήσεων 

8. Τεχνίτης συστημάτων 
εξαγωγής καυσαερίων 
(σιγαστήρων) 

9. Τεχνίτης ψυγείων 

10. Τεχνίτης αμαξωμάτων 
(φανοποιός) 

11. Τεχνίτης βαφής 

12. Τεχνίτης τροχών 

13. Τεχνίτης συσκευών αερίων 
καυσίμων για την κίνηση των 
αυτοκινήτων 

14. Τεχνίτης μοτοσικλετών και 
μοτοποδηλάτων 

15. Τεχνίτης μικροφθορών 

16. Τεχνίτης Ψηφιακού 
ταχογράφου 

17. Τεχνολόγος Μηχανικός 
αυτοκινήτων 

18. Διπλωματούχος Μηχανικός 
αυτοκινήτων 

Δυνατότητα πολλαπλής 
επιλογής 

25 
Υπηρεσία έκδοσης άδειας 
ασκήσεως επαγγέλματος 

 Ελληνικοί χαρακτήρες 

26 
Έτος απόκτησης άδειας 

ασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτη 
 Αριθμοί 

27 
Απασχολούνται και άλλοι 

τεχνίτες πέραν του υπεύθυνου 
τεχνίτη στο συνεργείο 

1. ΝΑΙ 
2. ΟΧΙ 

Επιλογή (1 ή 2) 

Γ. Πιστοποιητικά 

28 
Αριθμός πιστοποιητικού 

Πυροπροστασίας (2) 
 Αριθμοί 

29 
Ημερομηνία λήξης 

πιστοποιητικού  
Πυροπροστασίας (2) 

 Ημερομηνία 

30 
Διαθέτει το συνεργείο αναλυτές 
καυσαερίων βενζινοκίνητων και 

πετρελαιοκίνητων οχημάτων 

1. ΝΑΙ 
2. ΟΧΙ 

Επιλογή (1 ή 2) 

31 
Αν ΝΑΙ, ημερομηνία λήξης 
πιστοποιητικού διακρίβωσης 

 Ημερομηνία 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ52604 Τεύχος B’ 3890/20.08.2021

Δ. Περιβαλλοντική αδειοδότηση συνεργείου 

32 
Το συνεργείο έχει υπαχθεί σε 

πρότυπες περιβαλλοντικές 
δεσμεύσεις 

1. ΝΑΙ 
2. ΟΧΙ 

Επιλογή (1 ή 2) 

33 
Αν ΝΑΙ, ημερομηνία υπαγωγής 
σε πρότυπες περιβαλλοντικές 

δεσμεύσεις 
 Ημερομηνία 

34 
Υποβάλλονται ετήσιες εκθέσεις 

αποβλήτων στο ΗΜΑ 
1. ΝΑΙ 
2. ΟΧΙ 

Επιλογή (1 ή 2) 

Ε. Κυρώσεις 

35 
Έχουν επιβληθεί κυρώσεις από 

την αδειοδοτούσα Υπηρεσία στον 
εκμεταλλευτή του συνεργείου 

1. ΝΑΙ 
2. ΟΧΙ 

Επιλογή (1 ή 2) 

36 Αν ΝΑΙ, αναφέρατε τις κυρώσεις  Ελληνικοί χαρακτήρες 

37 
Αν ΝΑΙ, αναφέρατε την 

ημερομηνία υποβολής των 
κυρώσεων 

 Ημερομηνία 

38 

Έχουν επιβληθεί κυρώσεις από 
οποιαδήποτε άλλη Δημόσια Αρχή 

στον εκμεταλλευτή του 
συνεργείου 

1. ΝΑΙ 
2. ΟΧΙ 

Επιλογή (1 ή 2) 

39 Αν ΝΑΙ, αναφέρατε τις κυρώσεις  Ελληνικοί χαρακτήρες 

44 
Αν ΝΑΙ, αναφέρατε την 

ημερομηνία υποβολής των 
κυρώσεων 

 Ημερομηνία 

45 
Έχουν επιβληθεί κυρώσεις από 

την αδειοδοτούσα Υπηρεσία στον  
υπεύθυνο τεχνίτη του συνεργείου 

1. ΝΑΙ 
2. ΟΧΙ 

Επιλογή (1 ή 2) 

46 Αν ΝΑΙ, αναφέρατε τις κυρώσεις  Ελληνικοί χαρακτήρες 

47 
Αν ΝΑΙ, αναφέρατε την 

ημερομηνία υποβολής των 
κυρώσεων 

 Ημερομηνία 

48 

Έχουν επιβληθεί κυρώσεις από 
οποιαδήποτε άλλη Δημόσια Αρχή 

στον υπεύθυνο τεχνίτη του 
συνεργείου 

1. ΝΑΙ 
2. ΟΧΙ 

Επιλογή (1 ή 2) 

49 Αν ΝΑΙ, αναφέρατε τις κυρώσεις  Ελληνικοί χαρακτήρες 

50 
Αν ΝΑΙ, αναφέρατε την 

ημερομηνία υποβολής των 
κυρώσεων  

 Ημερομηνία 

Ε. Κατηγορία Συνεργείων (σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 107/1973 (Α΄ 195) 

51 
Κατηγορία συνεργείου, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν.δ 107/1973 

(Α΄ 195)(1) και (4) 

1. Κατηγορία Α΄ 
2. Κατηγορία Β΄ 
3. Καμία από τις ανωτέρω 

περιπτώσεις 

Επιλογή (1 ή 2 ή 3) 

1. Προαιρετική συμπλήρωση του πεδίου 

2. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας και πιστοποιητικό 
ενεργητικής πυροπροστασίας οι εγκαταστάσεις συνεργείων οχημάτων με επιφάνεια μικρότερη των 2500τ.μ. 
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8. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Παπάγου, 4 Αυγούστου 2021

Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ   

3. Όπου απαιτείται σύμφωνα με το π.δ. 78/1988 (Α΄ 34). 
4. Το πεδίο εμφανίζεται αποκλειστικά και μόνο σε χρήστες που έχουν πρόσβαση σε διαβαθμισμένες 

πληροφορίες 
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*02038902008210008*

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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