
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης και 
δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κτήση 
της ελληνικής ιθαγένειας από ομογενείς από χώ-
ρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.

2 Τροποποίηση της με αριθ. 104/7056/21-01-2015 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ τ.Β’/147) Εθνικές επι-
λογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής 
των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν. (ΕΕ) 
1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2020/26863 (1)
   Ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης και 

δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κτήση 

της ελληνικής ιθαγένειας από ομογενείς από χώ-

ρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
Α. Τις διατάξεις:
1. Της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3284/2004 «Περί 

κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (ΦΕΚ 
217/Α’), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το 
εδάφιο 7 της παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4604/2019 
«Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρό-
ληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας - Ρυθμίσεις 
για την απονομή Ιθαγένειας - Διατάξεις σχετικές με τις 
εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - Λοιπές διατάξεις» 
(ΦΕΚ 50Α’) και την παρ. 4 του άρθρου 36 του ν. 4674/2020 
«Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδι-
ότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 53/Α’).

2. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’),

3. Του άρθρου 125 του ν. 4483/2017 «Ρυθμίσεις για 

τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης 
και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευ-
σης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) -Ρυθμίσεις σχετικές με την 
οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προ-
σωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συ-
νεργασίας- Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
107/Α’), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 
111 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(ΦΕΚ 133 Α’), σε συνδυασμό με τα άρθρα 19 και 20 του 
π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» 
(ΦΕΚ 180Α’), όπως ισχύουν μετά τη θέση σε ισχύ του 
άρθρου 38 του ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή 
προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτε-
ρικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53Α’).

Β. Τη με αριθμό 2019/0011294/4.6.2019 (Φ.130181) 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2104 Β’).

Γ. Την αναγκαιότητα αντικατάστασης της με αριθμό 
2019/0011294/4.6.2019 (Φ. 130181) απόφασης του 
Υπουργού Εσωτερικών, ενόψει αναμόρφωσης του οι-
κείου θεσμικού πλαισίου, καθώς και διασαφήνισης απαι-
τούμενων τεκμηριωτικών στοιχείων.

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

Ε. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ουσιαστικές προϋποθέσεις

Ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης των αι-
τούντων την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας, ομογενών 
από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης αποτελούν:

α) η διαπίστωση, σε ατομικό επίπεδο, της ομογενειακής 
ιδιότητας, η οποία διακριβώνεται εφόσον στο πρόσωπο 
του αιτούντος συντρέχουν σωρευτικά η ύπαρξη ελληνικής 
καταγωγής και η ύπαρξη ελληνικής εθνικής συνείδησης, 
η οποία συνάγεται από την ύπαρξη ψυχικών και πολιτι-
στικών δεσμών του αιτούντος με την ελληνική εθνική 
κοινότητα και την γνώση της ιστορικής διαδρομής των 
προγόνων του και των ιδιαίτερων πολιτισμικών χαρακτη-
ριστικών των ομογενών στους τόπους διαβίωσής τους,
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β) η βασική γνώση της ελληνικής γλώσσας,
γ) η γνώση της σύγχρονης ελληνικής πραγματικό-

τητας, καθώς και της νεότερης ελληνικής ιστορίας και 
πολιτισμού και

δ) η εξοικείωσή τους με τους θεσμούς και τις θεμελι-
ώδεις αρχές του πολιτεύματος.

Άρθρο 2 
Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Καθορίζουμε τα δικαιολογητικά, τα οποία οφείλουν 
να υποβάλουν σωρευτικά οι αιτούντες την κτήση της 
ελληνικής ιθαγένειας, ομογενείς από χώρες της πρώην 
Σοβιετικής Ένωσης, ως κατωτέρω:

α) αίτηση πολιτογράφησης, πλήρως συμπληρωμένη 
και συνοδευόμενη από δύο πρόσφατες φωτογραφίες 
του αιτούντος,

β) ακριβές αντίγραφο ισχύοντος αλλοδαπού διαβα-
τηρίου του αιτούντος, με την επίσημη μετάφρασή του,

γ) πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης του αιτούντος, 
νομίμως επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο,

δ) πρωτότυπο πιστοποιητικό γάμου των γονέων του 
αιτούντος, νομίμως επικυρωμένο και επίσημα μεταφρα-
σμένο

ε) πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης του ανιόντος 
του αιτούντος, από τον οποίο έλκει την ελληνική καταγω-
γή, νομίμως επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο,

στ) πρωτότυπο πιστοποιητικό ποινικού μητρώου 
αλλοδαπής αρχής, νομίμως επικυρωμένο και επίσημα 
μεταφρασμένο,

ζ) υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη ως προς το γνήσιο 
της υπογραφής, περί τυχόν εξελληνισμού των ονοματε-
πωνυμικών στοιχείων του αιτούντος,

η) υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη ως προς το γνήσιο 
της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται η τυχόν ύπαρ-
ξη συγγενικού προσώπου του αιτούντος, το οποίο έχει 
αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια και, σε καταφατική 
περίπτωση, με μνεία της σχετικής απόφασης,

θ) παράβολο (για ομογενείς κατοίκους ημεδαπής) ή 
τριπλότυπο είσπραξης (για ομογενείς κατοίκους χώρας 
της πρώην Σοβιετικής Ένωσης), ύψους εκατό (100) ευρώ, 
για την πιστοποίηση καταβολής του σχετικού χρηματι-
κού ποσού.

2. Οι αιτούντες την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας, 
ομογενείς από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, οι 
οποίοι είναι κάτοικοι ημεδαπής, οφείλουν να υποβάλ-
λουν, επιπλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών, και τα 
ακόλουθα:

α) αποδεικτικά έγγραφα νόμιμης εισόδου στη χώρα 
πριν την 31.05.2019,

β) τίτλο νόμιμης διαμονής σε ισχύ
γ) έγγραφα που αποδεικνύουν τη μακρόχρονη δια-

μονή τους στη χώρα, όπως, ιδίως, τα κάτωθι: αποδει-
κτικά εκπλήρωσης φορολογικών ή και ασφαλιστικών 
υποχρεώσεων, μισθωτήρια κατοικίας, τίτλοι ιδιοκτησίας 
ακινήτου, συμβάσεις εργασίας, βεβαίωση ΑΜΚΑ.

Άρθρο 3
Λοιπές διατάξεις

Η αριθμ. πρωτ. 2019/0011294/4.6.2019 (Φ. 130181) 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2104/Β’) κα-
ταργείται.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Απριλίου 2020 

Ο Υπουργός 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Ι

    Αριθμ. 658/113543 (2)
Τροποποίηση της με αριθ. 104/7056/21-01-2015 

υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ τ.Β’/147) «Εθνικές 

επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρ-

μογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του 

Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου-

λίου». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) Της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 

«Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρ-
μογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους το-
μείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και 
προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 
(Α’32), όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του 
άρθρου 46 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, 
μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου 
και άλλες διατάξεις» (Α’78).

β) των άρθρων 13 έως και 29 του ν. 2637/1998 (Α’200) 
«Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινο-
τικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων», 
όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρ-
θρο 4 του ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154 Α’), το άρθρο 24 του 
ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223 Α’) και το άρθρο 29 παρ. 1-8 του 
ν. 3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α’/03).

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α’98).

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

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

4. Την 242/14-1-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κωνσταντίνο Σκρέκα» (ΦΕΚ 
34/Β’/17-1-2020).

5. Τους Κανονισμούς, όπως ισχύουν:
α) (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-

ου και του Συμβουλίου (L347/608 της 20.12.2013) «περί 
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θεσπίσεως κοινών κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους 
γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της 
Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση 
του Καν. (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ.73/2009 του Συμβουλίου», όπως τροποποιημένος 
ισχύει.

β) (ΕΕ) αριθ. 639/2014 κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού 
της Επιτροπής (L181/1 της 20.06.2014) «για τη συμπλή-
ρωση του Καν.(ΕΕ) αριθμ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κα-
νόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει κα-
θεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής 
πολιτικής και για την τροποποίηση του παραρτήματος Χ 
του εν λόγω κανονισμού», όπως τροποποιημένος ισχύει.

γ) (ΕΕ) αριθ. 641/2014 εκτελεστικού κανονισμού της 
Επιτροπής (L181/74 της 20.06.2014) «για τη θέσπιση κα-
νόνων εφαρμογής του Καν.(ΕΕ) αριθμ. 1307/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί 
θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωρ-
γούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής 
γεωργικής πολιτικής», όπως τροποποιημένος ισχύει.

δ) (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου (L 347/549 της 20.12.2013) σχετικά 
με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακο-
λούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάρ-
γηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/1978, (ΕΚ) αριθ. 
165/1994, (ΕΚ) αριθ. 2799/1998, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) 
αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου.

ε) (ΕΕ) αριθ. 640/2014 της Επιτροπής (L181/48 της 
20.06.2014) «για τη συμπλήρωση του Καν.(ΕΕ) αριθμ. 
1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχεί-
ρισης και ελέγχου και τους όρους απόρριψης ή ανάκτη-
σης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που 
εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση», 
όπως τροποποιημένος ισχύει.

στ) (ΕΕ) αριθ. 809/2014 εκτελεστικού κανονισμού 
(L227/69 της 31.07.2014) «για τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής του Καν. (ΕΕ) αριθμ. 1306 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολο-
κληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα 
αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση», 
όπως τροποποιημένος ισχύει.

ζ) (ΕΕ) αριθ. 2017/1155 εκτελεστικού κανονισμού της 
Επιτροπής «για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδό-
τηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 639/2014 όσον αφορά τα 
μέτρα ελέγχου σχετικά με την καλλιέργεια κάνναβης, 
ορισμένες διατάξεις σχετικά με τις ενισχύσεις οικολογι-
κού προσανατολισμού, τις ενισχύσεις αγροτών νεαρής 
ηλικίας οι οποίοι ασκούν τον έλεγχο νομικού προσώπου, 
τον υπολογισμό του ανά μονάδα ποσού στο πλαίσιο της 
προαιρετικής συνδεδεμένης στήριξης, τα τμήματα δικαι-
ωμάτων ενίσχυσης και ορισμένες υποχρεώσεις κοινο-
ποίησης που σχετίζονται με το καθεστώς ενιαίας στρεμ-
ματικής ενίσχυσης και την προαιρετική συνδεδεμένη 
στήριξη και για την τροποποίηση του παραρτήματος Χ 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».

η) (ΕΕ) αριθ. 2017/2393 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου «για την τροποποίηση των κανονι-
σμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 σχετικά με 
τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθη-
ση της κοινής γεωργικής πολιτικής, (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, 
περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους 
γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της 
κοινής γεωργικής πολιτικής, (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για τη 
θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προ-
ϊόντων και (ΕΕ) αριθ. 652/2014 για τη θέσπιση διατάξεων 
σχετικά με τη διαχείριση των δαπανών που αφορούν, 
αφενός, τη διατροφική αλυσίδα, την υγεία των ζώων και 
την καλή μεταχείριση των ζώων και, αφετέρου, την υγεία 
των φυτών και το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό».

θ) (ΕΕ) αριθ. 2020/501 της Επιτροπής της 6ης Απριλίου 
2020 σχετικά με παρέκκλιση του εκτελεστικού κανονι-
σμού (ΕΕ) αριθ. 809/2014 όσον αφορά την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης, των αιτήσε-
ων ενίσχυσης ή των αιτήσεων πληρωμής, την καταληκτι-
κή ημερομηνία για την κοινοποίηση των τροποποιήσε-
ων της ενιαίας αίτησης ή της αίτησης πληρωμής και την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για 
τη χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης ή για την αύξηση 
της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης στο πλαίσιο του 
καθεστώτος βασικής ενίσχυσης για το έτος 2020.

6. Την  υπ΄αριθμ. 26294/27-4-2020 εισήγηση του 
Ο.Π.ΕΚ.Ε.Π.Ε.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
δημιουργείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του τακτικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 104/7056/21.01.2015 

υπουργική απόφαση (Β’147), όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει, ως ακολούθως:

1. Προστίθεται παράγραφος 12 στο άρθρο 38, ως εξής:
«12. Ειδικά για το έτος αιτήσεων 2020, αντί της ημερο-

μηνίας 15η Μαΐου που αναφέρεται στις παραγράφους 
3, 5 και 6 του παρόντος άρθρου, ορίζεται η ημερομηνία 
15η Ιουνίου».

2. Προστίθεται παράγραφος 6 στο άρθρο 41, ως εξής:
«6. Ειδικά για το έτος αιτήσεων 2020, αντί της ημερομη-

νίας 31η Μαΐου που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου, ορίζεται η ημερομηνία 30η Ιουνίου».

Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή ισχύει για το έτος ενίσχυσης 2020.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Μαΐου 2020 

Ο Υπουργός Ο Υφυπουργός

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ   
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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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