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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της απόφασης «Καθορισμός πλαι-
σίου προδιαγραφών του προγράμματος ’’ΕSTIA II’’ 
για τη στέγαση αιτούντων διεθνή προστασία».

2 Καθορισμός απογευματινής υπερωριακής εργασί-
ας και εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυ-
ριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβαση 
του υποχρεωτικού ωραρίου καθώς και απασχόλη-
ση πέραν του πενθημέρου για το προσωπικό που 
υπηρετεί στη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Δια-
κυβέρνησης, για το Β’ Εξάμηνο του έτους 2020.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 21260 (1)
Τροποποίηση της απόφασης «Καθορισμός πλαι-

σίου προδιαγραφών του προγράμματος ’’ΕSTIA II’’ 

για τη στέγαση αιτούντων διεθνή προστασία».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευ-

σης και Ασύλου» (Α’ 4).
2. Το π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπλη-

ρωτή Υπουργού» (Α’ 5).
3. Το π.δ 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιο-

τήτων μεταξύ του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη 
και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄10).

4. Το π.δ. 18/2020 «Μετονομασία και σύσταση Γενικών 
και Ειδικών Γραμματειών στο Υπουργείο Μετανάστευσης 
και Ασύλου» (Α΄34).

5. Το άρθρο 24 Α του ν. 4540/2018 «Προσαρμογή της 
ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 
2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτή-
σεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία 
(αναδιατύπωση L 180/96/29.6.2013) και άλλες διατάξεις - 
Τροποποίηση του ν. 4251/2014 (Α’ 80) για την προσαρ-
μογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/
ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισό-
δου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο 
ενδοεταιρικής μετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών 
ασύλου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 91), όπως προστέθηκε 
με το άρθρο 5 του ν. 4587/2018 (Α΄218) και ισχύει.

6. Τον ν. 4636/2019 «Περί Διεθνούς Προστασίας και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 169).

7. Τον ν. 4375/2016 «Οργάνωση και Λειτουργία Υπηρε-
σίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής 
και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραμματείας Υπο-
δοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές δια-
δικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος 
διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)»(L 180/29.6.2013) 
διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστα-
σίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 51), ως ισχύει.

8. Τον ν. 412/1947 «Περί κυρώσεως Συμβάσεως περί 
προνομίων και ασυλιών των Ηνωμένων Εθνών» (Α΄218).

9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανο-
νισμός για την Προστασία Δεδομένων) και το ν. 4624/
2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσω-
πικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση 
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».

10. Την υπ’ αρ. (2020)1409112-06/03/2020 επιστολή 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται η 
χρηματοδότηση του προγράμματος «ESTIA II: rental 
accommodation scheme for asylum seekers” σύμφωνα 
με την αίτηση χρηματοδότησης του Υπουργείου Με-
τανάστευσης και Ασύλου και της ΥΑ/ΟΗΕ (αρ. πρωτ. 
HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0099).

11. Την υπ’ αρ. 13221/30.3.2020 απόφαση του Υπουρ-
γού Μετανάστευσης και Ασύλου (Β΄1223) «Καθορισμός 
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πλαισίου προδιαγραφών του προγράμματος «ΕSTIA II» 
για τη στέγαση αιτούντων διεθνή προστασία».

12. Την υπ΄αρ. 7384/14.07.2020 Εισήγηση της Γενικής 
Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, 
σύμφωνα με την οποία δεν προκαλείται δαπάνη σε βά-
ρος των πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού ή του 
Προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημοσίων Επεν-
δύσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Το άρθρο 5 της υπ΄αρ. 13221/30.3.2020 απόφασης, 

τροποποιείται ως εξής:

«Άρθρο 5
Συνοδευτικές Υπηρεσίες

Κατά τη διάρκεια της στέγασης οι ωφελούμενοι λαμ-
βάνουν συνοδευτικές, υποστηρικτικές της διαβίωσής 
τους υπηρεσίες, ανάλογα με τις ανάγκες τους, τη δυνα-
τότητα του προγράμματος και με γνώμονα την ταχύτερη 
αυτονόμησή τους. Οι υπηρεσίες αφορούν ιδίως:

α. Ενημέρωση, συμβουλευτική και υποστήριξη σχετικά 
με διαδικασίες που αφορούν τον ωφελούμενο, όπως την 
ενημέρωση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, 
την εγγραφή σε δομές της δημόσιας εκπαίδευσης και τη 
διεκπεραίωση διαδικασιών για την υγειονομική περίθαλ-
ψη, την εγγραφή στο φορολογικό Μητρώο, το άνοιγμα 
τραπεζικού λογαριασμού, την κοινωνική ασφάλιση, την 
εγγραφή σε οργανισμούς προώθησης της απασχόλησης 
ή κοινωνικής προστασίας.

β. Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ανάλογα 
με τις ανάγκες του ωφελούμενου.

γ. Διερμηνεία σε γλώσσα που ο ωφελούμενος κατα-
νοεί.

δ. Παροχή σίτισης για τις θέσεις του προγράμματος 
που δεν διαθέτουν κατάλληλη υποδομή για την παρα-
σκευή γευμάτων από τους ωφελούμενους, σύμφωνα με 
τους όρους της παρούσας».

Άρθρο 2
Η περ. ι, της παρ. 1 του άρθρου 6 της υπ΄αρ. 13221/

30.3.2020 απόφασης τροποποιείται ως εξής:
«Εφόσον δεν είναι ισόγειες, τοποθετείται πλέγμα στα 

κάγκελα των μπαλκονιών, όταν στεγάζονται παιδιά κάτω 
των 10 ετών».

Άρθρο 3
Η περ. α, της παρ. 1 του άρθρου 8 της υπ΄αρ. 13221/

30.3.2020, τροποποιείται ως εξής:
«α. Κρεβάτι με στρώμα, χώρος ντουλάπας».

Άρθρο 4
Το άρθρο 10 της υπ’ αρ. 13221/30.3.2020 απόφασης, 

τροποποιείται ως εξής:
«1. Για την υποστήριξη της στέγασης και την υλοποί-

ηση των συνοδευτικών αυτής υπηρεσιών, απαιτούνται 
κατ’ ελάχιστον:

α. Ένας συντονιστής πεδίου ανά Περιφέρεια.
β. Ένας κοινωνικός λειτουργός ή ψυχολόγος με άδεια 

άσκησης επαγγέλματος για την παροχή υπηρεσιών ψυχοκοι-
νωνικής υποστήριξης ανά διακόσιους (200) ωφελούμενους.

γ. Ένας κοινωνικός επιστήμονας για την παροχή των 
συνοδευτικών υπηρεσιών της περ. α΄ του άρθρου 5 της 
παρούσας ανά εκατό (100) ωφελούμενους.

δ. Ένας επόπτης στέγασης ανά διακόσιες (200) θέσεις 
στέγασης.

ε. Ένας διερμηνέας ή πολιτισμικός διαμεσολαβητής 
στον οποίο αντιστοιχεί αριθμός ωφελούμενων που δεν 
υπερβαίνει τους εκατόν πενήντα (150). Σε κάθε περί-
πτωση διασφαλίζεται η πρόσβαση των ωφελούμενων 
σε υπηρεσίες διερμηνείας όλο το εικοσιτετράωρο σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

στ. Προσωπικό διοικητικής υποστήριξης ανάλογα με 
τις ανάγκες έκαστου φορέα υλοποίησης.

2. Στις μονάδες στέγασης δυναμικότητας άνω των 20 
θέσεων, διανυκτερεύει προσωπικό του φορέα υλοποίησης 
κατά τις νυχτερινές ώρες ή παρέχεται υπηρεσία φύλαξης.

3. Όλες οι κατηγορίες προσωπικού του φορέα υλοποίη-
σης διαθέτουν κατάλληλη εκπαίδευση και κατάρτιση ανά-
λογα με την ειδικότητά τους, και σε κάθε περίπτωση γνωρί-
ζουν τους όρους του προγράμματος, όπως αυτοί ορίζονται 
στο ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο, καθώς και στον Εσωτερικό 
Κανονισμό Λειτουργίας του άρθρου 11 της παρούσας.

4. Οι φορείς υλοποίησης που διαχειρίζονται έως εκατό 
(100) θέσεις στέγασης δύνανται να περιορίζουν τη στελέ-
χωσή τους σε έναν κοινωνικό λειτουργό έναν επόπτη και το 
απαραίτητο διοικητικό προσωπικό. Επιπλέον η πρόσβαση 
σε διερμηνεία δύναται να διασφαλίζεται εξ αποστάσεως».

Άρθρο 5
Οι φορείς που υλοποιούν το πρόγραμμα ESTIA II κατά 

τη δημοσίευση της παρούσας εφαρμόζουν τις διατάξεις 
των άρθρων 6, 7 και 8 όπως τροποποιούνται και ισχύουν, 
με προθεσμία προσαρμογής έως τις 31-12-2020.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή  να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Ιουλίου 2020 

Ο Υπουργός 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1083821 ΕΞ 2020 (2)
Καθορισμός απογευματινής υπερωριακής εργασί-

ας και εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυ-

ριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβαση 

του υποχρεωτικού ωραρίου καθώς και απασχόλη-

ση πέραν του πενθημέρου για το προσωπικό που 

υπηρετεί στη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Δι-

ακυβέρνησης, για το Β’ Εξάμηνο του έτους 2020.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτη-

της Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του μέρους πρώτου του 
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ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρω-
τικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94), όπως 
ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4223/
2013 (Α’ 287).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Απο-
ζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού 
ωραρίου - Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση 
του υποχρεωτικού ωραρίου» (Α΄176), όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομι-
κής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγί-
ας 011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις»
 (Α’ 143), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως ισχύει.

6. Την υπ’ αρ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31-07-2018 (Β’ 3240) 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
«Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού 
Προϋπολογισμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Την υπ’ αρ. οικ. 2/90420/ΔΠΓΚ/19-12-2019 (ΑΔΑ: 
ΩΡΠΙΗ-ΦΣΟ) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, 
με θέμα: «Διάθεση των πιστώσεων του Κρατικού Προϋ-
πολογισμού οικονομικού έτους 2020».

8. Την υπ’ αρ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 
(Β’ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

9. Την υπ’ αρ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-01-2013 (Β’ 130 
και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του 
Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργεί-
ου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε 
και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρα-
γράφου α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

10. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 (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 της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως 
ισχύουν, καθώς και την υπ’ αρ.  5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με 
θέμα: «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

11. Το γεγονός ότι υφίσταται ανάγκη παροχής εργασί-
ας πέραν του κανονικού ωραρίου, για τους υπαλλήλους 
που υπηρετούν στη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, όπως τεκμηριώνεται με το υπ’ αριθμ. 
πρωτ. ΑΤΥΠΟ 1077557 ΕΞ 2020/03-07-2020 έγγραφο 
της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ-
καλείται δαπάνη ύψους 141.500,00€ σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, η 
οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του 
Ειδικού Φορέα 1023-801-0000000, υπό τους Λογαρια-

σμούς 2120201001 και 2120202001 (€112.000,00 στον 
ΑΛΕ 2120201001 και €29.500,00 στον ΑΛΕ 2120202001), 
σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. Δ.Ο.Δ. Α.Α.Δ.Ε. Δ 
1082542ΕΞ2020/13-07-2020 ( 99ΠΖ46ΜΠ3Ζ-ΓΧΔ) Από-
φαση Ανάληψης Υποχρέωσης, για την κάλυψη δαπάνης 
για απογευματινή υπερωριακή εργασία και εργασία κατά 
τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέ-
ρες, καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου καθώς 
και απασχόληση πέραν του πενθημέρου για το προσω-
πικό που υπηρετεί σε υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Α.Α.Δ.Ε., για την περί-
οδο έως 31/12/2020, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε:
α) απογευματινή υπερωριακή εργασία και απασχό-

ληση πέραν του πενθημέρου έως είκοσι μία χιλιάδες 
(21.000) ώρες και συνολική δαπάνη έως εκατόν δώδεκα 
χιλιάδες ευρώ (112.000,00€), για τετρακόσιους ογδόντα 
(480) υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, στον Ειδικό Φορέα 1023-801-000000 
και Λογαριασμό 2120201001, και

β) νυχτερινή υπερωριακή εργασία και εργασία κατά 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες έως τρεις χιλιάδες 
οκτακόσιες πενήντα (3.850) ώρες και συνολική δαπάνη 
έως είκοσι εννέα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (29.500,00€), 
για διακόσιους πενήντα (250) υπαλλήλους της Γενικής 
Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στον Ειδικό 
Φορέα 1023-801-0000000 και Λογαριασμό 2120202001, 
για τη χρονική περίοδο από τη δημοσίευση της παρού-
σης έως 31/12/2020.

Η κατανομή των ωρών της υπερωριακής κ.λπ. εργα-
σίας ανά υπηρεσία, θα γίνεται με απόφαση του Προϊ-
σταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Δια-
κυβέρνησης. Η συγκρότηση συνεργείων υπερωριακής 
κ.λπ. εργασίας και η περιγραφή των συγκεκριμένων ερ-
γασιών που θα πραγματοποιηθούν θα γίνεται με από-
φαση του Προϊσταμένου έκαστης οργανικής μονάδας 
της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
ο οποίος θα βεβαιώνει και την πραγματοποίηση της ως 
άνω υπερωριακής κ.λπ. εργασίας. Οι αποφάσεις αυτές 
θα κοινοποιούνται στη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης.

Η υπερωριακή απασχόληση εκάστου υπαλλήλου 
δεν θα υπερβαίνει για το Β’ εξάμηνο τις εκατόν είκοσι 
(120) ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας. Στην 
ανωτέρω υπερωριακή κ.λπ. εργασία, μπορούν να μετέ-
χουν περισσότεροι υπάλληλοι καθώς και αποσπασμέ-
νοι, εντός του ανωτέρω συνολικού αριθμού ωρών που 
εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Ιουλίου 2020

Ο Διοικητής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ31390 Τεύχος B’ 3093/24.07.2020

*02030932407200004*

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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