
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αναδιάρθρωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και κα-
τάργηση της υπ’ αρ. 49971/ΕΥΘΥ508/13.05.2016 
(Β’ 1381) κοινής υπουργικής απόφασης.

2 Τροποποίηση έναρξης ισχύος της υπό στοιχεία 
Α.1018/31.01.2022 κοινής υπουργικής απόφασης 
(Β’ 440) «Καθορισμός αρμοδίων αρχών για τη δι-
αχείριση, ενημέρωση και παρακολούθηση του 
Ενιαίου Κεντρικού Μητρώου Εφοδιαστικής Αλυ-
σίδας Καπνού και Βιομηχανοποιημένων Καπνών 
(Ε.Κ.Μ.Ε.Α.) και λοιπών λεπτομερειών για την 
εφαρμογή και λειτουργία του».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 4028 (1)
   Αναδιάρθρωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ 

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και κα-

τάργηση της υπ’ αρ. 49971/ΕΥΘΥ508/13.05.2016 

(Β’ 1381) κοινής υπουργικής απόφασης.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,
Α’ 98) που διατηρήθηκε σε ισχύ με την διάταξη της παρ. 
22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Τον ν. 4914/2022 (Α’ 61) «Διαχείριση, έλεγχος και 
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προ-
γραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης 
Εταιρείας ’’Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.’’ 
και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τα άρθρα 22, 23 και 
την παρ. 2 του άρθρου 63.

3. Τον «Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1060 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2021 
για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοι-

νωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Δίκαιης 
Μετάβασης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας 
και Υδατοκαλλιέργειας, και δημοσιονομικών κανόνων 
για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου, Μετανά-
στευσης και Ένταξης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας 
και το Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχεί-
ρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων».

4. Την υπό στοιχεία C(2021) 5617 Εκτελεστική Από-
φαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 29.7.2021 για την 
έγκριση της συμφωνίας εταιρικής σχέσης με την Ελλη-
νική Δημοκρατία.

5. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων» (Α’ 15).

6. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

7. Tο π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α’ 121), το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155), το π.δ. 2/
2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Α’ 2) και το π.δ. 68/2021 «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» 
(Α’ 155).

8. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών» (Β’ 2901).

9. Την υπ’ αρ. 51875/07.05.2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

10. To π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργεί-
ου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής 
Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπι-
κοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομί-
ας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών Μεταφορών 
και Δικτύων» (Α’ 208).

11. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151) όπως έχει τροπο-
ποιηθεί.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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12. Την υπό στοιχεία 49971/ΕΥΘΥ508/13.05.2016 κοι-
νή υπουργική απόφαση “Σύσταση και διάρθρωση της 
«Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Υποδομών, Μετα-
φορών και Δικτύων, τομέα Υποδομών και Μεταφορών»” 
(Β’ 1381).

13. Την υπ’ αρ. 02/10.01.2023 (εισερχ. 2087/11.01.2023) 
πρόταση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

14. Την υπ’ αρ. 2913/13.01.2023 εισήγηση του Γενικού 
Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.

15. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική 
Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» 
(εφεξής ΕΔΥΜΕΤ) ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Αποστολή

1. Η ΕΔΥΜΕΤ έχει ως αποστολή την υποστήριξη του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (εφεξής ΥΠΥ-
ΜΕ) και των φορέων που εποπτεύονται από αυτό στην 
αποτύπωση, ιεράρχηση και εξειδίκευση των αναγκών 
στους τομείς υποδομών και μεταφορών, καθώς και την 
ενίσχυση της διοικητικής τους ικανότητας σε σχέση με 
τα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027 και λοιπά συγχρη-
ματοδοτούμενα προγράμματα/χρηματοδοτικά μέσα. 
Εξακολουθεί να ασκεί αρμοδιότητες που αφορούν την 
Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 καθώς και λοιπές 
αρμοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη νομο-
θεσία ή σε ειδικότερες κανονιστικές διατάξεις.

2. Η Επιτελική Δομή υπάγεται στον Υπουργό Υποδο-
μών και Μεταφορών.

Άρθρο 2
Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας 
«Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»

Η ΕΔΥΜΕΤ, διαρθρώνεται σε τρείς (3) Μονάδες ως εξής: 
Μονάδα Α: Προγραμματισμού και Εξειδίκευσης Δρά-

σεων 
Μονάδα Β: Παρακολούθησης Δράσεων και Υποστή-

ριξης Δικαιούχων 
Μονάδα Γ: Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες Μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας 
«Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών»

Οι αρμοδιότητες της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών κατανέμονται μεταξύ 
των Μονάδων ως εξής:

Ι. Μονάδα Α: Προγραμματισμού και Εξειδίκευσης Δρά-
σεων

Βασικές επιμέρους αρμοδιότητες της Μονάδας Α είναι:
Ι.1. Συνεργάζεται με τις Υπηρεσίες και τους εποπτευό-

μενους φορείς του ΥΠΥΜΕ, τις Περιφέρειες και την ΚΕΔΕ, 
καθώς και τους κατά περίπτωση κοινωνικούς εταίρους 
και φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολι-
τών, για την αποτύπωση, ιεράρχηση και εξειδίκευση των 
αναγκών τους, με την προοπτική διαμόρφωσης των σχε-

τικών με τους τομείς Υποδομών και Μεταφορών στρα-
τηγικών των Προγραμμάτων, σε συμφωνία με τα Εθνικά 
Στρατηγικά Κείμενα, και στη συνέχεια της εξειδίκευσης 
αυτών στην προοπτική υλοποίησης των αναγκαίων δρά-
σεων/έργων.

Ι.2. Παρακολουθεί την πρόοδο και την εξέλιξη των 
Προγραμμάτων 2021-2027 και λοιπών χρηματοδοτικών 
εργαλείων και επικοινωνεί με τις αρμόδιες Διαχειριστι-
κές Αρχές προκειμένου να εντοπίσει και εξασφαλίσει 
τη χρηματοδότηση δράσεων που σχετίζονται με τους 
τομείς Υποδομών και Μεταφορών.

Ι.3. Συντονίζει Υπηρεσίες και εποπτευόμενους φο-
ρείς του ΥΠΥΜΕ κατά τον προγραμματισμό των έργων/
δράσεων των τομεακών πολιτικών του ΥΠΥΜΕ, που θα 
υλοποιηθούν στο πλαίσιο Προγραμμάτων.

Ι.4. Συμμετέχει στην εξειδίκευση των Προγραμμά-
των για την εφαρμογή των πολιτικών του ΥΠΥΜΕ μέσω 
αντίστοιχων δράσεων/προσκλήσεων, καθώς και στην 
ενδεχόμενη τροποποίηση αυτών. Για τον σκοπό αυτό, 
υποβάλλει προτάσεις στις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρ-
χές, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του ν. 4914/2022 
και τις οδηγίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.

Ι.5. Συμμετέχει στη διαμόρφωση του περιεχομένου 
των προσκλήσεων για δράσεις που εμπίπτουν στις πο-
λιτικές του ΥΠΥΜΕ και των εποπτευόμενων Φορέων του, 
προκειμένου να δημοσιοποιηθούν από την αντίστοιχη 
Διαχειριστική Αρχή. Συνεργάζεται με τη Διαχειριστική 
Αρχή και παρακολουθεί τη διαδικασία και τα αποτελέ-
σματα υλοποίησης των αντίστοιχων προσκλήσεων.

Ι.6. Παρακολουθεί τις εθνικές και διεθνείς εξελίξεις σε 
σχέση με τις πολιτικές του ΥΠΥΜΕ και το ΕΣΠΑ 2021-
2027, καθώς και το σχετικό εθνικό και κοινοτικό νομο-
θετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Συμμετέχει σε Θεματι-
κά Δίκτυα και τεχνικές συναντήσεις παρακολούθησης 
προόδου των Εθνικών Αρχών με την ΕΕ, όταν αφορούν 
θέματα εφαρμογής των πολιτικών αυτών.

Ι.7. Παρακολουθεί τη συνολική πρόοδο των ενταγμέ-
νων πράξεων του ΥΠΥΜΕ και των εποπτευόμενων φορέ-
ων του, συνεργαζόμενη με τις Διαχειριστικές Αρχές για 
την υιοθέτηση μέτρων αντιμετώπισης προβλημάτων, 
όπου απαιτείται.

Ι.8 Εξακολουθεί να ασκεί τις αντίστοιχες με τις ανω-
τέρω αρμοδιότητες που αφορούν την Προγραμματική 
Περίοδο 2014 - 2020.

ΙΙ. Μονάδα Β: Παρακολούθησης Δράσεων και Υποστή-
ριξης Δικαιούχων 

Βασικές επιμέρους αρμοδιότητες της Μονάδας Β είναι:
ΙΙ.1. Υποστηρίζει τον σχεδιασμό Πράξεων που θα χρη-

ματοδοτηθούν από τα Προγράμματα και συνεισφέρει 
στην κατάλληλη προετοιμασία για την ωρίμανση και την 
ένταξή τους. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζει και εισηγείται 
τις προδιαγραφές, τις απαιτήσεις ωρίμανσης και το χρο-
νοδιάγραμμα ενεργειών των απαιτούμενων προϋποθέ-
σεων υλοποίησης των Πράξεων/Δράσεων Υποδομών και 
Μεταφορών που προωθούνται προς υλοποίηση.

ΙΙ.2. Εισηγείται προτάσεις για τη διαμόρφωση του απα-
ραίτητου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για 
την υλοποίηση των Πράξεων/Δράσεων Υποδομών και 
Μεταφορών.
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ΙΙ.3. Συντονίζει και μεριμνά για την εφαρμογή όλων 
των ενεργειών που απαιτούνται για την ωρίμανση εν 
δυνάμει επιλέξιμων Πράξεων/Δράσεων Υποδομών και 
Μεταφορών στις οποίες η ΕΔΥΜΕΤ θα είναι Δικαιούχος, 
στο πλαίσιο σχετικής Πρόσκλησης.

ΙΙ.4. Συντονίζει και υποστηρίζει τις Υπηρεσίες και τους 
εποπτευόμενους φορείς του ΥΠΥΜΕ, στην ωρίμανση εν 
δυνάμει επιλέξιμων Πράξεων/Δράσεων τους, στο πλαί-
σιο σχετικής Πρόσκλησης. Στο πλαίσιο αυτό, συντονίζει 
και μεριμνά για την εφαρμογή όλων των ενεργειών που 
απαιτούνται για την ωρίμανση μίας Πράξης/Δράσης, σε 
συνεργασία με την Υπηρεσία ή εποπτευόμενο Φορέα 
του Υπουργείου που θα αναλάβει το ρόλο του Δικαι-
ούχου.

ΙΙ.5. Συνδράμει τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους 
φορείς του ΥΠΥΜΕ, για τους οποίους θα προωθηθεί η 
υλοποίηση Πράξεων/Δράσεων μέσω Προγραμμάτων 
2021-2027, στην προετοιμασία των στοιχείων, εντύπων 
και εγγράφων που πρέπει να υποβληθούν στις αρμόδιες 
Διαχειριστικές Αρχές για την ένταξη των Πράξεων/Δρά-
σεων στα Προγράμματα. Η ΕΔΥΜΕΤ αναλαμβάνει την 
υποστήριξη αυτή, μετά από σχετικό αίτημα της Υπηρεσί-
ας/Φορέα και έγκρισή του από τον Υπουργό Υποδομών 
και Μεταφορών.

ΙΙ.6. Υλοποιεί η ίδια, ως Δικαιούχος, Πράξεις των το-
μέων Υποδομών και Μεταφορών του ΥΠΥΜΕ στο πλαί-
σιο Προγραμμάτων 2021-2027. Στις περιπτώσεις αυτές, 
εφαρμόζει τις προβλεπόμενες από το ν. 4914/2022 και 
το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) υποχρεώσεις.

ΙΙ.7. Σε περιπτώσεις αδύναμων Δικαιούχων του ΥΠΥ-
ΜΕ για Πράξεις/Δράσεις Προγραμμάτων 2021- 2027, 
η ΕΔΥΜΕΤ δύναται να τους υποκαθιστά στο ρόλο τους 
και να εφαρμόζει τις σχετικές υποχρεώσεις Δικαιούχου. 
Στις περιπτώσεις αυτές, είναι δυνατό να αναλαμβάνει το 
ρόλο αυτό η Μονάδα Β, μετά από σχετικό αιτιολογημένο 
αίτημα της Υπηρεσίας/Φορέα και έγκρισή του από τον 
Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.

ΙΙ.8. Υποστηρίζει Υπηρεσίες και εποπτευόμενους Φο-
ρείς του ΥΠΥΜΕ, στην παρακολούθηση της υλοποίησης 
των Πράξεων/Δράσεων που υλοποιούν ως Δικαιούχοι 
στο πλαίσιο Προγραμμάτων 2021- 2027. Η ΕΔΥΜΕΤ ανα-
λαμβάνει την υποστήριξη αυτή, μετά από σχετικό αιτιο-
λογημένο αίτημα της Υπηρεσίας/Φορέα και έγκρισή του 
από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.

ΙΙ.9. Εξακολουθεί να ασκεί τις αντίστοιχες με τις ανω-
τέρω αρμοδιότητες που αφορούν την Προγραμματική 
Περίοδο 2014 - 2020.

IΙΙ. Μονάδα Γ: Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης
Βασικές επιμέρους αρμοδιότητες της Μονάδας Β είναι:
ΙΙΙ.1. Διαχειρίζεται τα θέματα που αφορούν στο προσω-

πικό της ΕΔΥΜΕΤ, και ειδικότερα τα θέματα οργάνωσης 
και τα διοικητικά και οικονομικά θέματα. Οργανώνει την 
εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΔΥΜΕΤ, κατόπιν δια-
πίστωσης σχετικών αναγκών και αιτημάτων κατάρτισης 
του προσωπικού των Μονάδων τα οποία εγκρίνονται 
από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας. Τηρεί αρχείο προ-
σωπικού με τα απαραίτητα έγγραφα.

ΙΙΙ.2. Μεριμνά για τη σύνταξη και έκδοση των αποφά-
σεων σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών των 
συλλογικών οργάνων, επιτροπών και ομάδων εργασίας 
της ΕΔΥΜΕΤ.

ΙΙΙ.3. Χειρίζεται τα θέματα που αφορούν στην υλικοτε-
χνική υποδομή της ΕΔΥΜΕΤ.

ΙΙΙ.4. Έχει την ευθύνη για την ορθή και απρόσκοπτη λει-
τουργία, εντός της ΕΔΥΜΕΤ, του ΟΠΣ και άλλων πληρο-
φοριακών συστημάτων και υποστηρίζει το προσωπικό 
της ΕΔΥΜΕΤ για τη χρήση τους.

ΙΙΙ.5. Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της ΕΔΥΜΕΤ, 
έχει την ευθύνη της διεκπεραίωσης της αλληλογραφί-
ας και της διακίνησης των εγγράφων και την εν γένει 
γραμματειακή υποστήριξη των Μονάδων και του προ-
σωπικού της.

ΙΙΙ.6. Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη εργαλείων, με-
λετών, στοιχείων και απαραίτητων βοηθημάτων για τις 
ανάγκες της ΕΔΥΜΕΤ.

ΙΙΙ.7. Έχει την ευθύνη οργάνωσης και γραμματειακής 
υποστήριξης ημερίδων, τεχνικών συναντήσεων εργασί-
ας που διοργανώνονται από την ΕΔΥΜΕΤ.

ΙΙΙ.8. Καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών τε-
χνικής βοήθειας που χρηματοδοτείται από εθνικούς 
πόρους και το υποβάλλει για έγκριση από την αρμόδια 
Ειδική Υπηρεσία της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (ΕΑΣ). 
Μεριμνά για την ανάθεση και εκτέλεση των σχετικών 
ενεργειών και τηρεί τα στοιχεία φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου των ενεργειών αυτών.

ΙΙΙ.9. Υλοποιεί πράξεις τεχνικής βοήθειας, ως Δικαιού-
χος, στο πλαίσιο σχετικής Προτεραιότητας Προγράμμα-
τος της ΠΠ 2021-2027, καθώς και στο πλαίσιο του Τομε-
ακού Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη 
Δικαιούχων» (2021-2027), σύμφωνα με το Εγχειρίδιο 
Διαδικασιών του ΣΔΕ. Στο πλαίσιο αυτό:

α) Συντάσσει τις προτάσεις για τη χρηματοδότηση των 
πράξεων και τις υποβάλλει στην αρμόδια Διαχειριστική 
Αρχή,

β) υλοποιεί τις πράξεις και τηρεί τις υποχρεώσεις του 
Δικαιούχου σύμφωνα με την Απόφαση Ένταξης,

γ) έχει την ευθύνη για την καταχώριση στο ΟΠΣ των 
δεδομένων για τις πράξεις τεχνικής βοήθειας που υλο-
ποιεί ως Δικαιούχος και διασφαλίζει την ακρίβεια, την 
ποιότητα και την πληρότητα των στοιχείων αυτών,

δ) πραγματοποιεί τις πληρωμές των δαπανών προς 
τους αναδόχους των πράξεων τεχνικής βοήθειας μέσω 
του ΟΠΣ-ΠΔΕ (e-pde).

ΙΙΙ.10. Τηρεί αρχείο παρεχόντων υπηρεσίες (εμπειρο-
γνωμόνων, αξιολογητών, ελεγκτών, κ.λπ.) και προμηθευ-
τών (αναδόχων τεχνικής βοήθειας).

ΙΙΙ.11. Υλοποιεί πράξεις τεχνικής βοήθειας, ως Δικαιού-
χος, στο πλαίσιο των σχετικών Αξόνων Προτεραιότητας 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-2020 και εκτελεί 
τις σχετικές πληρωμές μέσω του ΟΠΣ-ΠΔΕ (e-pde).

ΙΙΙ.12. Ασκεί τις αντίστοιχες με τις ανωτέρω αρμοδιό-
τητες που αφορούν την Προγραμματική Περίοδο 2014 - 
2020.

Άρθρο 4
Προσόντα για τη στελέχωση της Ειδικής 
Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»

1. Για την πλήρωση των θέσεων Προϊσταμένων της 
Ειδικής Υπηρεσίας απαιτούνται:
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1.1. Για τη θέση του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρε-
σίας τα εξής τυπικά προσόντα:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ (ΠΕ/ΤΕ) της ημεδαπής ή ισό-
τιμου και αντίστοιχου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού 
ιδρύματος της αλλοδαπής,

β) δεκαετής (10ετής) επαγγελματική εμπειρία για τους 
κατόχους πτυχίου ΑΕΙ ή διπλώματος της ημεδαπής ή ισό-
τιμου και αντίστοιχου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού 
ιδρύματος της αλλοδαπής, ή οκταετής (8ετής) επαγγελ-
ματική εμπειρία για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτ-
λου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου 
αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδα-
πής ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης καθώς και για τους 
απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), ή εξαετής (6ετής) επαγγελματι-
κή εμπειρία για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος 
της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, και

1.2. Για τις θέσεις των Προϊσταμένων Μονάδων, τα εξής 
τυπικά προσόντα:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ (ΠΕ/ΤΕ) της ημεδαπής ή ισό-
τιμου και αντίστοιχου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού 
ιδρύματος της αλλοδαπής.

β) Οκταετής (8ετής) επαγγελματική εμπειρία για τους 
κατόχους πτυχίου ΑΕΙ ή διπλώματος της ημεδαπής ή 
ισότιμου και αντίστοιχου αναγνωρισμένου εκπαιδευτι-
κού ιδρύματος της αλλοδαπής, ή εξαετής (6ετής) επαγ-
γελματική εμπειρία για τους κατόχους μεταπτυχιακού 
τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου 
αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδα-
πής ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης καθώς και για τους 
απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης 
και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), ή πενταετής (5ετής) επαγ-
γελματική εμπειρία για τους κατόχους διδακτορικού 
διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής.

1.3. Για την επιλογή του Προϊσταμένου της Ειδικής 
Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων των Μονάδων της 
συνεκτιμώνται ως ουσιαστικά προσόντα, η γνώση ή/και 
εμπειρία επί των διαδικασιών σχεδιασμού, διαχείρισης 
ή/και συντονισμού ή/και ελέγχου ή/και εφαρμογής ευ-
ρωπαϊκών και αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων, 
ή/και εκτέλεσης έργων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα 
κατά προτίμηση στα θεματικά αντικείμενα των τομέων 
ευθύνης της ΕΔΥΜΕΤ, η ικανότητα διοίκησης και οργά-
νωσης, η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευ-
θυνών, η ικανότητα παρακίνησης των υφισταμένων και 
εστίασης στο αποτέλεσμα, η ικανότητα για συνεργασία 
και επικοινωνία, η καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), η ικανότητα χρήσης εφαρμο-
γών αυτοματισμού γραφείου και υπηρεσιών διαδικτύ-
ου, η ικανότητα αντίληψης ηλεκτρονικών εφαρμογών 
παρακολούθησης διαδικασιών δημόσιου τομέα (ΟΠΣ, 
ΟΠΣΚΕ, κ.λπ.)

1.4. Για την επιλογή του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπη-
ρεσίας και των Προϊσταμένων Μονάδων, συνεκτιμώνται 
ως επιθυμητά/πρόσθετα προσόντα, οι μεταπτυχιακές 
σπουδές κατά προτίμηση σε συναφές με το αντικείμενο 
της ΕΔΥΜΕΤ πεδίο, η αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή 
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) και η 
γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας της ΕΕ. Εκτός των ανω-

τέρω, για τον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας και 
για τον Προϊστάμενο Μονάδας, ως πρόσθετο προσόν, 
συνεκτιμάται και η άσκηση αρμοδιοτήτων διοίκησης σε 
οποιοδήποτε επίπεδο.

2. Για τα στελέχη της κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ της Ειδικής 
Υπηρεσίας απαιτούνται τα εξής τυπικά προσόντα:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ (ΠΕ/TE) της ημεδαπής ή ισό-
τιμου και αντίστοιχου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού 
ιδρύματος της αλλοδαπής.

β) Τριετής (3ετής) επαγγελματική εμπειρία για τους 
κατόχους πτυχίου ΑΕΙ ή διπλώματος της ημεδαπής ή 
ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου αναγνωρισμένου εκ-
παιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής, ή διετής (2ετής) 
επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους μεταπτυχια-
κού τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου 
τίτλου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της 
αλλοδαπής ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και για τους 
απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης 
και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), ή μονοετής (1ετής) για τους 
κατόχους διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή ισό-
τιμου και αντίστοιχου της αλλοδαπής.

2.1. Για την επιλογή των στελεχών κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ 
της Ειδικής Υπηρεσίας συνεκτιμώνται, ως ουσιαστικά 
προσόντα, η γνώση ή/και εμπειρία των διαδικασιών σχε-
διασμού, αξιολόγησης, διαχείρισης ή/και συντονισμού ή/
και ελέγχου ή/και εφαρμογής ευρωπαϊκών και αναπτυ-
ξιακών προγραμμάτων ή έργων, ή/και εκτέλεσης έργων 
του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα κατά προτίμηση στα 
θεματικά αντικείμενα των τομέων ευθύνης της ΕΔΥΜΕΤ, 
η ικανότητα οργάνωσης και εστίασης στο αποτέλεσμα, 
η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, η ικανότητα 
ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, η καλή γνώση 
μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας της ΕΕ και η ικανότητα 
χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου και υπηρε-
σιών διαδικτύου.

2.2. Για την επιλογή των στελεχών κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ 
συνεκτιμώνται, ως επιθυμητά/πρόσθετα προσόντα, οι 
μεταπτυχιακές σπουδές κατά προτίμηση σε συναφές με 
το αντικείμενο της ΕΔΥΜΕΤ πεδίο, η αποφοίτηση από την 
Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣ-
ΔΔΑ) και η γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας της ΕΕ.

3. Για τα στελέχη της κατηγορίας ΔΕ της Ειδικής Υπη-
ρεσίας απαιτούνται, ως τυπικά προσόντα, απολυτήριος 
τίτλος Γενικού (ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) 
και 6ετής επαγγελματική εμπειρία.

3.1. Για την επιλογή των στελεχών κατηγορίας ΔΕ συ-
νεκτιμώνται, ως ουσιαστικά προσόντα, η γνώση ή/και 
εμπειρία σε θέματα πληρωμών των δαπανών συγχρημα-
τοδοτούμενων προγραμμάτων και διαχείρισης λογαρια-
σμών, ή/και διαχείρισης προσωπικού ή/και σε διοικητικά 
καθήκοντα ή/και σε λογιστική ή/και σε διαχείριση ευρω-
παϊκών προγραμμάτων, ή και σε διοικητική υποστήριξη, 
η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, η ικανότητα 
οργάνωσης γραφείου, η ικανότητα χρήσης εφαρμογών 
αυτοματισμού γραφείου και υπηρεσιών διαδικτύου.

3.2. Για την επιλογή των στελεχών κατηγορίας ΔΕ συνε-
κτιμώνται, ως επιθυμητά/πρόσθετα προσόντα, η κατοχή 
πτυχίου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)/
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Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)/Εργαστηρίου 
Ελευθέρων Σπουδών (ΕΕΣ) ή ισότιμου τίτλου και η γνώση 
μιας ξένης γλώσσας της ΕΕ.

4. Επιπροσθέτως των προσόντων που αναφέρονται 
στο παρόν άρθρο, με την προκήρυξη για την πλήρωση 
των θέσεων, δύναται να καθορίζονται πρόσθετα ουσια-
στικά και επιθυμητά προσόντα για κάθε θέση.

Άρθρο 5
Στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική 
Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών»

Το προσωπικό της ΕΔΥΜΕΤ ανέρχεται σε δεκαεπτά (17) 
άτομα, τα οποία ανά κατηγορία εκπαίδευσης κατανέμο-
νται ως εξής:

α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκ-
παίδευσης (ΠΕ και ΤΕ), δεκατέσσερα (14) άτομα 

β) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), τρία 
(3) άτομα.

Άρθρο 6
Τελικές Διατάξεις

Η παρούσα από την έναρξη ισχύος της καταργεί την 
υπό στοιχεία 49971/ΕΥΘΥ508/13.05.2016 κοινή υπουρ-
γική απόφαση (Β’ 1381).

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη-
μοσίευσή της και την τοποθέτηση προϊσταμένου στην 
Ειδική Υπηρεσία σύμφωνα με την παράγραφο 20 του 
άρθρου 66 του ν. 4914/2022 (Α’ 61).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2023

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Υποδομών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Μεταφορών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ι

Αριθμ. Α.1005 (2)
    Τροποποίηση έναρξης ισχύος της υπό στοιχεία 
Α.1018/31.01.2022 κοινής υπουργικής απόφα-
σης (Β’ 440) «Καθορισμός αρμοδίων αρχών για 
τη διαχείριση, ενημέρωση και παρακολούθηση 
του Ενιαίου Κεντρικού Μητρώου Εφοδιαστικής 
Αλυσίδας Καπνού και Βιομηχανοποιημένων Κα-
πνών (Ε.Κ.Μ.Ε.Α.) και λοιπών λεπτομερειών για 
την εφαρμογή και λειτουργία του».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 100Β του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνει-

ακός Κώδικας» (Α’ 265), και ειδικότερα της εξουσιοδοτικής 

διάταξης της παρ. 6 αυτού, όπως προστέθηκε με το άρ-
θρο 2 του ν. 4410/2016 (Α’ 141) και τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 16 του ν. 4758/2020 (Α’ 242) σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του άρθρου 81 και ειδικότερα της παρ. 5 αυτού,

β) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
(Α’ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμ-
φωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών με-
ταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα της 
περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 1 
του άρθρου 14 και του άρθρου 41 του νόμου αυτού.

2. Την υπ’ αρ. 1 της 20.01.2016 (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 δια-
τάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του 
ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) 
απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ «Ανα-
νέωση της θητείας του Διοικητή της ΑΑΔΕ» και την υπό 
στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

3. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/
23-10-2020 (Β’ 4738) απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. 
«Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-
δων (Α.Α.Δ.Ε.)».

4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ.  63/2005, 
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

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

6. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

7. Το άρθρο 133 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την 
εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του 
Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 5).

8. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

9. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).

10. Το π.δ. 83/2019 (Α’ 121 και Α’ 126 για διόρθωση 
σφάλματος) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

11. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

12. Το π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 19).

13. Την υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επι-
κρατείας» (Β’ 2902).

14. 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).
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15. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία 
Α.1018/31.01.2022 κοινής υπουργικής απόφασης των 
υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Επικρατείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, 
λόγω καθορισμού νέας ημερομηνίας μηχανογραφικής 
υλοποίησης του μητρώου Ε.Κ.Μ.Ε.Α. στο Πληροφοριακό 
Σύστημα Τελωνειακών Ηλεκτρονικών υπηρεσιών ICISnet 
της Α.Α.Δ.Ε.

16. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Η παρ. 1 του άρθρου 12 της υπ’ αρ. Α.1018/31.01.2022 

κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 440) αντικαθίσταται ως 
εξής:

«1.Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία 
μηχανογραφικής υλοποίησης του μητρώου Ε.Κ.Μ.Ε.Α. 
στο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνειακών Ηλε-
κτρονικών Υπηρεσιών ICISnet της Α.Α.Δ.Ε., ήτοι την 
15.12.2023».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2023

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Ανάπτυξης
Οικονομικών και Επενδύσεων

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ

ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων Επικρατείας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Ο Διοικητής
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   
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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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