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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/30164/0004 (1)

  Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/Α΄/22−4−2005).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/Α΄/16−12−2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων. Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 
διατάξεις της εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομι−
κών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

3. Το Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ Α΄ 178/29−8−2014)

4. Την με αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ/5−1−2016 εγκύκλιο της Δ/
νσης Εισοδηματικής Πολιτικής.

5. Την αριθμ. 2/30508/0004/5−5−2015 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και 
εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», 
στους Γενικούς Γραμματείς και στον Ειδικό Γραμματέα 
του Υπουργείου Οικονομικών, πλην της Γενικής Γραμ−
ματείας Δημοσίων Εσόδων, στους Προϊσταμένους των 
υπαγόμενων σε αυτούς οργανικών μονάδων καθώς και 

στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων που υπά−
γονται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών» (ΦΕΚ 
785/Β΄/5−5−2015).

6. Το γεγονός ότι παρίσταται ανάγκη παροχής ερ−
γασίας πέρα από το κανονικό ωράριο, προκειμένου να 
αντιμετωπισθούν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες στους 
υπαλλήλους: α) των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγ−
χου (ΥΔΕ) του Γ.Λ. Κράτους στα Υπουργεία, στο Ειδικό 
Λογιστήριο Εθνικής Άμυνας και στο Δήμο Αθηναίων, 
ιδιαίτερα λόγω της ταχείας και εμπρόθεσμης πληρωμής 
των πιστωτών του Δημοσίου, τις δεσμευτικές και μέχρι 
31−12−2016 αλλαγές στη διαδικασία ελέγχου, εκκαθάρι−
σης και πληρωμής δημοσίων δαπανών και της έκδοσης 
συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων για την εμ−
φάνιση στη δημόσια ληψοδοσία των διενεργηθέντων 
πληρωμών του Π.Δ.Ε. έτους 2015,

β) της Δ/νσης Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής 
Δημοσιολογιστικών Διατάξεων, ιδιαίτερα λόγω των 
δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί, αναφορικά με την 
υλοποίηση και παρακολούθηση εφαρμογής μνημονιακών 
υποχρεώσεων, την παρακολούθηση και συμμετοχή στη 
διαδικασία μετεξέλιξης των ΥΔΕ και την μεταφορά αρ−
μοδιοτήτων στις ΓΔΟΥ, καθώς και για τη συμμετοχή της 
Διεύθυνσης στην επικείμενη αναθεώρηση των διατάξε−
ων του Δημοσίου Λογιστικού (άρθρο 10 Ν. 4337/2015),

γ) της Ενιαίας αρχής Πληρωμών (Ε.Α.Π.) ιδιαίτερα για 
να ανταποκριθεί η εν λόγω υπηρεσία στον έλεγχο του 
μεγάλου αριθμού ενταγμένων στην ΕΑΠ φορέων, σε 
εμβόλιμες πληρωμές Χ.Ε. και σε τρέχουσες μισθοδο−
σίες, στις αυξημένες ενέργειες του τμήματος ΔΑΥΚ 
και σε αποδόσεις βεβαιώσεων καταβολής κρατήσεων 
στους φορείς,

δ) της Διεύθυνσης Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων 
και Δανείων ιδιαίτερα μεταξύ άλλων για τη διενέργεια 
της διαδικασίας βεβαίωσης των καταπτώσεων της εγ−
γύησης του Ελληνικού Δημοσίου, την κατάρτιση του 
νομικού πλαισίου που διέπει την παροχή της εγγύησης 
του Ελληνικού Δημοσίου καθώς και την αναθεώρησή του 
και την παροχή απόψεων στο ΝΣΚ προς υπεράσπιση 
των συμφερόντων του Δημοσίου επί των ασκούμενων 
ενδίκων μέσων και βοηθημάτων για απαιτήσεις που 
σχετίζονται με τα εγγυημένα από το Δημόσιο Δάνεια.

7. Το αριθμ. 2/15216/0004/19−2−2016 έγγραφο της Δ/
νσης Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης.
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8. Την αριθμ. 2/15216/ΔΠΔΑ/21−3−2016 απόφαση δέσμευ−
σης πίστωσης της Δ/νσης Προϋπολογισμού και Δημο−
σιονομικών Αναφορών που αφορά υπερωριακή εργασία 
υπαλλήλων του Γ.Λ. Κράτους (ΑΔΑ: 77ΑΜΗ−ΙΘΩ).

9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
συνολική δαπάνη εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδων οχτα−
κοσίων ευρώ (165.800 €) περίπου η οποία θα καλυφθεί 
από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις Ειδικού Φορέα 23−140 
και ΚΑΕ 0511, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερωρι−
ακής εργασίας, για τις κάτωθι υπηρεσίες του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους και για τον αριθμό υπαλλή−
λων που αναγράφεται για κάθε υπηρεσία για το χρονικό 
διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσης σε ΦΕΚ και 
έως 30−6−2016 και για μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες 
συνολικά ο καθένας ως εξής:

1. Σε 17 υπαλλήλους της Δ/νσης Συντονισμού και Ελέγ−
χου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων.

2. Σε 27 υπαλλήλους της Διεύθυνσης Κίνησης Κεφα−
λαίων, Εγγυήσεων και Δανείων

3. Σε 13 υπαλλήλους της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.
4. Σε 3 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε. στην Προεδρία της 

Δημοκρατίας
5. Σε 7 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Εσω−

τερικών.
6. Σε 4 υπαλλήλους στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρ−

ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ήδη Υπουρ−
γείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης).

7. Σε 16 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Οικο−
νομικών.

8. Σε 10 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Εξω−
τερικών.

9. Σε 3 υπαλλήλους του Ειδικού Λογιστηρίου στο 
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

10. Σε 11 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Ανά−
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ήδη Υπουργείο Οικο−
νομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού).

11. Σε 12 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Ναυτι−
λίας και Αιγαίου (ήδη Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, 
Ναυτιλίας και Τουρισμού).

12. Σε 4 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Πε−
ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ήδη 
Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλο−
ντος και Ενέργειας).

13. Σε 21 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Παι−
δείας και Θρησκευμάτων (ήδη Υπουργείο Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων).

14. Σε 10 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Ερ−
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ήδη στο 
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης).

15. Σε 8 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Υγείας.
16. Σε 9 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Αγροτι−

κής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ήδη Υπουργείο Παραγω−
γικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας).

17. Σε 9 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Δικαιο−
σύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

18. Σε 30 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Δημό−
σιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (ήδη Υπουργείο 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης).

19. Σε 4 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Τουρι−
σμού (ήδη Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας 
και Τουρισμού).

20. Σε 14 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Πο−
λιτισμού και Αθλητισμού (ήδη Υπουργείο Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων).

21. Σε 9 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Υπο−
δομών Μεταφορών και Δικτύων (ήδη Υπουργείο Οικο−
νομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού).

22. Σε 6 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε. στο Δήμο Αθηναίων.
Οι ανωτέρω υπάλληλοι δικαιούνται υπερωριακής απο−

ζημίωσης, μόνο στην περίπτωση που δεν είναι δικαιού−
χοι άλλης υπερωριακής αποζημίωσης από οποιονδήπο−
τε φορέα για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία η οποία θα 
πραγματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες, μπορούν 
να μετέχουν και περισσότεροι υπάλληλοι καθώς και 
αποσπασμένοι εντός του ανωτέρω συνολικού αριθμού 
ωρών, που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση.

Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση των συνεργεί−
ων και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που 
θα πραγματοποιηθούν θα γίνει με ευθύνη των Προ−
ϊσταμένων των Υπηρεσιών. Οι αποφάσεις αυτές θα 
κοινοποιούνται στη Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού και 
Οργάνωσης και στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα 
Δημοσιονομικής Πολιτικής.

Με την ολοκλήρωση της υπερωριακής εργασίας, η 
εκτέλεση των προαναφερόμενων εργασιών και η παρά−
δοση του έργου θα βεβαιώνεται εγγράφως στη Δ/νση 
Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης με την ευθύνη 
των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Απριλίου 2016 

Με εντολή Υπουργού 
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής 

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ
F

Αριθμ. 7230 (2)
    Μεταβίβαση αρμοδιότητας στη Γενική Γραμματεία 

Ενημέρωσης και Επικοινωνίας για τη σύσταση Ειδι−
κής Επιτροπής Ενστάσεων στο πλαίσιο της διαγω−
νιστικής διαδικασίας αδειών παροχών περιεχομέ−
νου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής 
ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού 
προγράμματος γενικού περιεχομένου για μετάδοση 
υψηλής ευκρίνειας (high definition).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
Ι. τις διατάξεις:
1. του άρθρου 83 παρ. 1 του Συντάγματος,
2. των άρθρων 28, 41 και 90 του Κώδικα Νομοθεσί−

ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, ο 
οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), όπως ισχύει,

3. του άρθρου 2 παρ. 2 και 3 του Ν. 3242/2004 «Ρυθμί−
σεις για την οργάνωση της Κυβέρνησης, τη διοικητική 
διαδικασία και τους Ο.Τ.Α» (Α΄ 102), όπως ισχύει,
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4. του άρθρου 28 του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη 
λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρω−
πιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των 
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 29),

5. του Ν. 4339/2015 «Αδειοδότηση παροχών περιεχο−
μένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής 
ελεύθερης λήψης − Ίδρυση συνδεδεμένης με την Ε.Ρ.Τ. 
Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου 
επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής − Ρύθμιση θεμάτων 
Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 
(Ε.Ε.Τ.Τ.) − Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση 
της Επικοινωνιακής Διπλωματίας − Σύσταση Εθνικού 
Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και 
Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρω−
σης −Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α΄ 82) 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 133) και ιδίως τις διατάξεις του 
άρθρου 2Α, όπως προστέθηκε με το άρθρο τρίτο του 
Ν. 4367/2016 (Α΄ 19),

6. του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ−
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 112), όπως ισχύει,

7. του Π.δ. 102/2014 «Οργανισμός της Γενικής Γραμμα−
τείας Ενημέρωσης και της Γενικής Γραμματείας Επικοι−
νωνίας και Προβολής» (Α΄ 169),

8. του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 116),

9. της υπ’ αριθμ. Υ11/25−9−2015 απόφασης του Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επι−
κρατείας Νικόλαο Παππά» (Β΄ 2109),

10. της υπ’ αριθμ. 4297/1−3−2016 απόφασης του Υπουρ−
γού Επικρατείας «Μεταβίβαση επιμέρους αρμοδιοτήτων 

της διαγωνιστικής διαδικασίας αδειών παρόχων περιε−
χομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής 
ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προ−
γράμματος γενικού περιεχομένου στη Γενική Γραμμα−
τεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και ρύθμιση ειδικό−
τερων θεμάτων της διαγωνιστικής διαδικασίας» (Β΄ 518).

II. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
1. Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, 

προκειμένου να ασκήσει τις αρμοδιότητες που της με−
ταβιβάζονται με το άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. 4297/1−3−2016 
απόφασης του Υπουργού Επικρατείας (Β΄ 518), συστήνει 
Ειδική Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία σύμφωνα με τα 
άρθρα 12 παρ. 4 και 13 του Ν. 4339/2015 (Α΄ 19) θα εξε−
τάσει τις ενστάσεις των υποψηφίων κατά το στάδιο 
της προεπιλογής και κατά την κύρια διαδικασία του 
διαγωνισμού για τη χορήγηση των τεσσάρων αδειών 
παροχών περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτι−
κής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας 
ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου για 
μετάδοση υψηλής ευκρίνειας (high definition).

2. Η εν λόγω Ειδική Επιτροπή συγκροτείται σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία για τη νόμιμη συγκρότηση 
των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξα−
γωγή δημοσίων διαγωνισμών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Απριλίου 2016 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ  
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02009300604160004*

1. ΜΕ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ, ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ κ.λπ.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα. 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 − fax: 210 5279054
Ωράριο λειτουργίας για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 − 13:30 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Τμήμα Πωλήσεων:  (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 − 180)
Τμήμα Συνδρομητών:  (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Τμήμα Πληροφοριών:  (Ισόγειο, Γραφείο 3 και τηλεφωνικό κέντρο 210 5279000) 
Τμήμα A1 Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

2. ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ

Ιστοσελίδα: www.et.gr 
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία της ιστοσελίδας: 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

    

1. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

Η ηλεκτρονική μορφή των τευχών ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με τα 
δημοσιεύματα σε αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν 
καταχωρισθεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας στην 
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.

Η έντυπη μορφή των τευχών ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από το 
τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα ΚΕΠ ενώ για 
ετήσια κυκλοφορία τευχών ΦΕΚ η διάθεση γίνεται υπό μορφή συνδρομής από το τμήμα Συνδρομητών.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την διαθεσιμότητα 
των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα. 
Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης 
των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). 

Περισσότερες πληροφορίες για δημοσιεύματα και λοιπά θέματα, μπορείτε να αναζητήσετε από το 
Τμήμα Πληροφοριών καθώς και από το τηλεφωνικό κέντρο του Εθνικού Τυπογραφείου. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από σχετικό αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους αλληλο−
γραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

     

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Το Εθνικό Τυπογραφείο είναι δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με κύρια αποστολή την έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, εκτύπωση, 
διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).
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