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2 Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής αιτήσεων 
σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρο-
μής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια 
(εκτός επαγγελματικών χρήσεων) που επλήγησαν 
από την πλημμύρα της 15ης Νοεμβρίου 2017 σε 
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Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    8280/2020 (1)
Σύναψη προγραμματικών συμβάσεων του Υπουρ-

γείου Μετανάστευσης και Ασύλου. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 61 του ν. 4609/2019, «Ρυθμίσεις Μέρι-

μνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, 
Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (Α’ 67). 

β) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α΄133).

γ) Του ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοι-
νωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει (Α΄ 80).

δ) Του ν. 4375/2016 (Α’ 51), «Οργάνωση και λειτουρ-
γία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμμα-
τείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας 
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με 

τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση 
του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπω-
ση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δι-
καιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει.

ε) Του ν. 4636/2019 «Περί Διεθνούς Προστασίας και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 168 και Διορθώσεις σφαλμάτων Α΄ 
173).

στ) Του π.δ. 122/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Μετα-
ναστευτικής Πολιτικής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
(Α΄ 149).

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

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

θ) Του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευ-
σης και Ασύλου, καθορισμός αρμοδιοτήτων του και ανα-
κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 4).

ι) Του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπλη-
ρωτή Υπουργού» (Α΄ 5).

ια) Του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη 
και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 10).

ιβ) Του π.δ. 18/2020 «Μετονομασία και σύσταση Γενι-
κών και Ειδικών Γραμματειών στο Υπουργείο Μετανά-
στευσης και Ασύλου» (Α΄ 18).

2. Το γεγονός ότι η βέλτιστη εφαρμογή των ρυθμίσεων 
του άρθρου 61 του ν. 4609/2019 και η επιτυχής υλοποίη-
ση της αποστολής του Υπουργείου Μετανάστευσης και 
Ασύλου επ’ ωφελεία του δημοσίου συμφέροντος, απαιτεί 
τον προσδιορισμό της διαδικασίας και των όρων δημο-
σιότητας της σύναψης των προγραμματικών συμβάσεων 
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθώς και 
κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας εφαρμογής.

3. Την υπ’ αρ. 7832 από 21/07/2020 βεβαίωση της 
Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου 
σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις της παρούσας, 
δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, 
αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Άρθρο 1
Διαδικασία σύναψης 
Προγραμματικών Συμβάσεων

1. Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου δύναται, 
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, να συνάπτει Προ-
γραμματικές Συμβάσεις με τους φορείς της παρ. 1 του 
άρθρου 61 του ν. 4609/2019, κατόπιν απ’ ευθείας επικοι-
νωνίας και διαπραγμάτευσης των καθ’ ύλην αρμοδίων 
υπηρεσιών του Υπουργείου με τους εν λόγω φορείς, με 
τις οποίες συμφωνείται ο συντονισμός των ενεργειών 
των συμβαλλόμενων μερών, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται 
η υλοποίηση της αποστολής του Υπουργείου κατά το 
μέρος, ιδίως, που αφορά την επιτάχυνση έκδοσης αδειών 
διαμονής μείζονος ενδιαφέροντος για την οικονομική 
ανάπτυξη, τη διασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών 
υποδοχής και φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών, τη 
σύνταξη και εφαρμογή προγραμμάτων ένταξης στην 
τοπική κοινωνία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και 
μεταναστών.

2. Στην περίπτωση κατά την οποία το Υπουργείο Με-
τανάστευσης και Ασύλου συνάπτει κατά τα ανωτέρω 
προγραμματική σύμβαση με διεθνή οργανισμό της περ. 
α’ της παρ. 1 του άρθρου 61 του ν. 4609/2019, ο οποίος 
έχει συνάψει ειδική συμφωνία έδρας με την Ελληνική Δη-
μοκρατία, η διαμόρφωση των όρων της προγραμματικής 
σύμβασης γίνεται με την επιφύλαξη τυχόν προβλεπόμε-
νων στη ειδική συμφωνία έδρας προνοιών και του αντί-
στοιχου ειδικού καθεστώτος που διέπει τη λειτουργία 
του διεθνή οργανισμού στην Ελλάδα.

Άρθρο 2
Αιτιολογία

Για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τους 
φορείς της παρ. 1 του άρθρου 61 του ν. 4609/2019 απαι-
τείται αιτιολογημένη ως προς την αναγκαιότητα και τον 
σκοπό εισήγηση της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας του 
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, περίληψη της 
οποίας διαλαμβάνεται στο προοίμιο της Σύμβασης.

Άρθρο 3
Ελάχιστο περιεχόμενο 
των Προγραμματικών Συμβάσεων

1. Στις προγραμματικές συμβάσεις απαραίτητα ορίζο-
νται το αντικείμενο της σύμβασης, ο σκοπός, το περιεχό-
μενο των μελετών, των έργων, των προγραμμάτων, των 
προμηθειών ή των υπηρεσιών, ο προϋπολογισμός τους, 
τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, 
το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης, οι πόροι 
από τους οποίους θα καλυφθούν οι αναλαμβανόμενες 
οικονομικές υποχρεώσεις και η διάρκεια της σύμβασης, 
καθώς και ο τρόπος κάλυψης των αναγκαίων για την εκ-
πλήρωση της προγραμματικής σύμβασης λειτουργικών 
εξόδων, καθώς και οι λεπτομέρειες καταβολής τους.

2. Για την εκπλήρωση του σκοπού της προγραμματικής 
σύμβασης, κάθε συμβαλλόμενος αναλαμβάνει συγκε-
κριμένο αντικείμενο με συγκεκριμένες υποχρεώσεις. 
Επίσης, ορίζεται το όργανο παρακολούθησης της εφαρ-
μογής της και οι αρμοδιότητές του, καθώς και ρήτρες σε 

βάρος του συμβαλλόμενου που παραβιάζει τους όρους 
της προγραμματικής σύμβασης.

Άρθρο 4
Χρηματοδότηση 
των Προγραμματικών Συμβάσεων

Η χρηματοδότηση των προγραμματικών συμβάσεων 
της παρούσας απόφασης, μπορεί να γίνεται από τον Τα-
κτικό Προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επεν-
δύσεων μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων 
ή προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται αμιγώς από 
εθνικούς πόρους, καθώς και από τους προϋπολογισμούς 
των συμβαλλόμενων φορέων.

Άρθρο 5
Δημοσιότητα των Προγραμματικών Συμβάσεων

Περίληψη της Προγραμματικής Σύμβασης που περιέ-
χει τα στοιχεία των συμβαλλομένων μερών, το αντικείμε-
νο της σύμβασης, τον προϋπολογισμό, τους πόρους από 
τους οποίους θα καλυφθούν οι αναλαμβανόμενες οικο-
νομικές υποχρεώσεις και τη διάρκεια της σύμβασης δη-
μοσιεύεται στο Πρόγραμμα Διαύγεια του ν. 3861/2010.

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσί-
ευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Ιουλίου 2020

Οι Υπουργοί

Ανάπτυξης  Μετανάστευσης
και Επενδύσεων και Ασύλου
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθμ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/4922/Α321 (2)
Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής αιτήσεων 

σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρο-

μής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτί-

ρια (εκτός επαγγελματικών χρήσεων) που επλή-

γησαν από την πλημμύρα της 15ης Νοεμβρίου 

2017 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας 

Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Του ν. 867/1979 «Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως 

και συμπληρώσεως της από 28.07.78 Πράξεως Νομο-
θετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας 
«περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις 
περιοχή Βορείου Ελλάδος κ.λπ. και ρυθμίσεως ετέρων 
τινών συναφών θεμάτων» (Α’ 24), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

2. Του ν. 1190/1981 «Περί κυρώσεως της από 26.3.1981 
Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της 
Δημοκρατίας ”περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σει-
σμών 1981” και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων» 
(Α’ 203), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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3. 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.

4. Του άρθρου 129 του ν. 4199/2013 «Δημόσιες υπε-
ραστικές οδικές μεταφορές επιβατών Ρυθμιστική Αρχή 
Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α’ 216).

5. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώ-
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) και 
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημό-
σιας διοίκησης» (Α΄133), καθώς και το γεγονός ότι από 
τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη αυτής που έχει εκτιμηθεί στην υπ’ αρ. 
Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./1462/Α325/01.12.2017 (Β’ 4306) κοινή 
υπουργική απόφαση, σε βάρος των πιστώσεων του προ-
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και του λογαριασμού 
του ν. 128/1975 (Α’ 178).

6. Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151) όπως τροποποιή-
θηκε με το άρθρο 14 του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123).

7. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Α’ 121) και τις διατάξεις της υπ΄αρ. 
Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύστα-
ση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών»
(Β΄ 2901).

8. Της υπ’ αρ. Δ16α/04/773/29.11.1990 κοινής από-
φασης του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρωτή 
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «περί εξαιρέσεως διοικητικών 
πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπο-
γραφών» (Β’ 746).

9. Της υπ’ αρ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./1462/Α325/01.12.2017 
κοινής υπουργικής απόφασης που αφορά και στην ορι-
οθέτηση περιοχών που επλήγησαν και την πλημμύρα 
της 15ης Νοεμβρίου 2017 σε περιοχές της Περιφερεια-
κής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής 
καθώς και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την 
αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια (εκτός επαγγελμα-
τικών χρήσεων) (Β’ 4306), και την διόρθωση σφάλματος 
όπως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(Β’ 2491).

10. Της υπ’ αρ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ. 4603 /A321/18.12.2017 
απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων η οποία αφορά στις προθεσμίες και διαδικασία 
χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, 
αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτιρίων πλη-
γέντων(εκτός επαγγελματικών χρήσεων) (Β’ 4555), και 
από την πλημμύρα της 15ης Νοεμβρίου 2017 σε περιο-
χές της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.

11. Της υπ’ αρ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./2858/Α321/12.04.2019 
υπουργικής απόφασης με θέμα «Ορισμός νέας προθε-
σμίας υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση Στε-
γαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών 
σε κτίρια (εκτός επαγγελματικών χρήσεων) που επλή-

γησαν από την πλημμύρα της 15ης Νοεμβρίου 2017 σε 
περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής 
της Περιφέρειας Αττικής» (Β’ 1417).

Β. Έχοντας υπόψη:
1. Το υπ΄ αρ. ΔΝΣα/οικ.39023/ΦΝ456ε/30.6.2020 έγ-

γραφο της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού (ΔΑ-
ΕΦΚ-ΚΕ 4922/1.7.2020 ).

2. Το υπ΄ αρ. 39042/4471/1.7.2020 έγγραφο του Τμή-
ματος Δημοσιονομικών Αναφορών και Κρατικών Ενισχύ-
σεων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονο-
μικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 
(υπ’ αρ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ 4904/1.7.2020).

και επειδή
• σύμφωνα με την υπ΄ αρ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/1462/Α325/

1.12.2017 (Β’ 4306) κοινή υπουργική απόφαση ορίστη-
κε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για έκδοση Άδειας 
Επισκευής και χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) 
και για έκδοση Βεβαίωσης Καθορισμού Δικαιούχου Στε-
γαστική Συνδρομής για Ανακατασκευή

• με την προαναφερόμενη κοινή υπουργική απόφαση 
(κεφ. 2 παρ. 2.2) δίνεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό 
Υποδομών και Μεταφορών να παρατείνει την προθεσμία 
υποβολής των ως άνω αιτήσεων, έως (2) έτη.

• με την υπ’ αρ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./2858/Α321/12.04.2019 
(Β’ 1417) υπουργική απόφαση χορηγήθηκε προθεσμία 
ενός (1) έτους για την υποβολή αιτήσεων για έκδοση 
Άδειας Επισκευής και χορήγησης Στεγαστικής Συν-
δρομής (Σ.Σ.) και για έκδοση Βεβαίωσης Καθορισμού 
Δικαιούχου Στεγαστική Συνδρομής για Ανακατασκευή, 
η οποία έληξε στις 24.4.2020.

• προκλήθηκαν καθυστερήσεις στη διαδικασία απο-
κατάστασης των πληγέντων, λόγω των περιοριστικών 
μέτρων που επιβλήθηκαν από την εξάπλωση του κορω-
νοϊού, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε νέα προθεσμία μέχρι 11.12.2020, για την 
υποβολή αιτήσεων με τα απαιτούμενα δικαιολογητι-
κά, όπως αυτά ορίζονται από τις σχετικές υπουργικές 
αποφάσεις, για έκδοση άδειας επισκευής και χορήγηση 
στεγαστικής συνδρομής (ΣΣ) και για έκδοση Βεβαίω-
σης Καθορισμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής για 
ανακατασκευή από τους ιδιοκτήτες πληγέντων κτιρίων 
(εκτός επαγγελματικών χρήσεων), από την πλημμύρα 
της 15ης Νοεμβρίου 2017 σε περιοχές της Περιφερεια-
κής Ενότητας Δυτικής Αττικής.

Οι εν λόγω αιτήσεις θα υποβάλλονται στην αρμόδια 
υπηρεσία, συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολο-
γητικά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι σχετικές κοινές υπουρ-
γικές αποφάσεις περί χορήγησης στεγαστικής συνδρο-
μής καθώς και οι υπουργικές αποφάσεις καθορισμού 
διαδικασιών χορήγησής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 17 Ιουλίου 2020

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ   
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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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