
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 141321 ΕΞ 2020/
10. 12. 2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οι-
κονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υπο-
δομών και Μεταφορών «Καθορισμός αποζημίω-
σης των πληγέντων από τις πλημμύρες στις 13, 
14, 24 και 25 Φεβρουαρίου 2019 σε περιοχές της 
Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας 
Κρήτης» (Β’ 5521).

2 Τροποποίηση της υπ’  αρ. 42799/03.06.2021 κοι-
νής απόφασης των Υπουργών Εξωτερικών και 
Μετανάστευσης και Ασύλου «Καθορισμός τρίτων 
χωρών που χαρακτηρίζονται ως ασφαλείς και κα-
τάρτιση εθνικού καταλόγου κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρο 86 του ν. 4636/2019 (Α’ 169)» (Β’ 2425).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 160873 ΕΞ 2021 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 141321 ΕΞ 2020/

10. 12. 2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οι-

κονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υπο-

δομών και Μεταφορών «Καθορισμός αποζημίω-

σης των πληγέντων από τις πλημμύρες στις 13, 

14, 24 και 25 Φεβρουαρίου 2019 σε περιοχές της 

Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρει-

ας Κρήτης» (Β’ 5521) .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4797/2021 «Κρατική αρωγή προς 

επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς 
για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της 
οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογι-
σμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές επείγουσες 
διατάξεις» (Α’ 66) και ιδίως του άρθρου 4, των παρ. 5 και 7 
του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 22, της παρ. 1 του 
άρθρου 23 και της παρ. 3 και 7 του άρθρου 24.

2. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΑ «Ψηφιακή Διαφά-
νεια - Πρόγραμμα Διαύγεια» του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή 
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθε-

σία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και τον ν. 3469/2006 «Εθνικό 
Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 131).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4622/2019 «Επι-
τελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρι-
κής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 20, 23, 56, 77, 78, 79 και 
80 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

5. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονι-
κή της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87) και ιδίως του 
άρθρου 160.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2576/1998 «Βελ-
τίωση των διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκευής 
των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις» (Α’ 25), όπως 
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 84 του 
ν. 4313/2014 «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλε-
πικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις»  
(Α’ 261).

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

8. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α’ 181).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 80/2016 «Ανάλη-
ψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα της Νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 
(π.δ. 63/2005, Α’ 98).

11. Την υπ’  αρ. 91406/13.08.2021 απόφαση του 
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: 6ΑΙ-
Ε46ΜΤΛΠ-ΑΤ9).

12. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/8832/Α325/
05-11-2019 (4383 Β’/2019 και 4747 Β’/2019 - Διόρθωση 
σφάλματος) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερι-
κών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Οικονομικών - Υπο-
δομών και Μεταφορών, με την οποία οριοθετούνται 
περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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13. α)Την παρ. 2β του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επίσημη εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης C326/26-10-2012) σύμφωνα με 
την οποία «Συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά οι 
ενισχύσεις για την επανόρθωση ζημιών που προκαλού-
νται από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα».

β) Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής 
της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κα-
τηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική 
αγορά, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συν-
θήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 
187 της 26/6/2014 σελ. 1), και ιδίως τα άρθρα 7, 9, 11, 
12 και 50 αυτού.

γ) Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 702/2014 της Επιτροπής 
της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατη-
γοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δα-
σοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με 
την εσωτερική αγορά, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 
και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ L 193 της 1/7/2014 σελ. 1), και ιδίως τα άρθρα 
7, 9, 12, 13 και 30 αυτού.

δ) Τον ορισμό της «Επιχείρησης» σύμφωνα με το άρ-
θρο 1 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
651/2014 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 702/2014 «Επι-
χείρηση θεωρείται κάθε οντότητα, ανεξάρτητα από τη 
νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριό-
τητα. Σε αυτές περιλαμβάνονται ειδικότερα αυτοαπα-
σχολούμενα άτομα και οικογενειακές επιχειρήσεις που 
ασκούν βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, καθώς και 
προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις προσώπων που ασκούν 
τακτικά μια οικονομική δραστηριότητα».

ε) Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/972 της Επιτροπής της 
2ας Ιουλίου 2020 για την τροποποίηση του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1407/2013 όσον αφορά την παράταση ισχύος 
του και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
651/2014 όσον αφορά την παράταση ισχύος του και 
συναφείς προσαρμογές (EE L 215 της 7/7/2020 σελ. 3).

στ) Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/2008 της Επιτροπής της 
8ης Δεκεμβρίου 2020 για την τροποποίηση των κανο-
νισμών (ΕΕ) αριθ. 702/2014, (ΕΕ) αριθ. 717/2014 και (ΕΕ) 
αριθ. 1388/2014 όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής 
τους και άλλες σχετικές προσαρμογές (ΕΕ L 414 της 
9/12/2020 σελ. 15).

13. Το υπό στοιχεία Φ.340/90/12-03-2020 έγγραφο του 
τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Χανίων της Δι-
εύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης 
στο οποίο επισυνάπτεται Πίνακας καταγραφής ζημιών.

14. Το υπό στοιχεία 61128ΕΙ2020/17-06-2020 ηλεκτρο-
νικό μήνυμα του τμήματος Πολιτικής Προστασίας της 
Π.Ε. Χανίων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της 
Περιφέρειας Κρήτης.

15. Το υπ’ αρ. 101280/14-09-2020 έγγραφο της Διεύ-
θυνσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου 
Οικονομικών.

16. Την υπό στοιχεία 141321 ΕΞ 2020/10.12.2020 
(Β’ 5521/2020) απόφαση, με θέμα «Καθορισμός αποζη-
μίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες στις 13, 14, 24 
και 25 Φεβρουαρίου 2019 σε περιοχές της Περιφερεια-
κής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης».

17. Το υπό στοιχεία 159567ΕΞ2021/14.12.2021 έγγρα-
φο του Τμήματος Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυνσης 
Εποπτευόμενων Φορέων της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

18. Την ανάγκη υποστήριξης των επιχειρήσεων που 
είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν σε περιοχές της 
Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρή-
της και επλήγησαν από τις πλημμύρες στις 13, 14, 24 και 
25 Φεβρουαρίου 2019.

19. Την υπό στοιχεία 159110ΕΞ2021/13.12.2021 εισή-
γηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Οικονομικών.

20. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη πέραν της ήδη προβλεπόμενης στην 
υπ’ αρ. 141321 ΕΞ 2020/10.12.2020 (Β’ 5521/17.12.2020) 
απόφασης, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία 141321 ΕΞ 
2020/10.12.2020 (Β’ 5521/2020) απόφασης και την προ-
σθήκη εδαφίου στο τέλος της παρ. 1 του διατακτικού 
ως ακολούθως:

«Η ισχύς των Κανονισμών του προηγούμενου εδαφίου 
παρατείνεται σύμφωνα με το άρθρο 1 του Κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 2020/972 και το άρθρο 1 του Κανονισμού 
(ΕΕ)2020/2008.».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 141321 ΕΞ 2020/
10.12.2020 (Β’ 5521) απόφαση.

Η  απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2021

Ο Υπουργός 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Ι

    Αριθμ. οικ. 458568 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 42799/03.06.2021 κοι-

νής απόφασης των Υπουργών Εξωτερικών και 

Μετανάστευσης και Ασύλου «Καθορισμός τρίτων 

χωρών που χαρακτηρίζονται ως ασφαλείς και κα-

τάρτιση εθνικού καταλόγου κατά τα οριζόμενα 

στο άρθρο 86 του ν. 4636/2019 (Α’ 169)» (Β’ 2425). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 4636/2019 «Περί διεθνούς Προστασίας και 

άλλες διατάξεις» (Α’ 169) και ιδίως των παρ. 2 και 3 του 
άρθρου 86 αυτού,

β. του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευ-
σης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 4),

γ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

δ. του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπλη-
ρωτή Υπουργού» (Α’ 5),

ε. του π.δ. 106/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Μετα-
νάστευσης και Ασύλου» (Α’ 255),
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στ. της υπό στοιχεία Υ63/09-08-2019 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη» 
(Β’ 3161),

ζ. του άρθρου 90 του κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).

2. Την υπ’ αρ. 6360/15.4.2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 317) απόφαση 
του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου περί τοπο-
θέτησης Διοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου.

3. Την υπ’ αρ. 42799/03.06.2021 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εξωτερικών και Μετανάστευσης και Ασύ-
λου «Καθορισμός τρίτων χωρών που χαρακτηρίζονται 
ως ασφαλείς και κατάρτιση εθνικού καταλόγου, κατά 
τα οριζόμενα στο άρθρο 86 του ν. 4636/2019 (Α’ 169)»
(Β’ 2425).

4. Τη Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
και της Δημοκρατίας της Αλβανίας για την επανεισδο-
χή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια - Δηλώσεις, 
δημοσιευθείσα στην ΕΕ L 124 της 17.5.2005, σελ. 22 έως 
40, όπως εγκρίθηκε με την 2005/809/ΕΚ απόφαση του 
Συμβουλίου, της 7ης Νοεμβρίου 2005.

5. Τη Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακε-
δονίας για την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν 
χωρίς άδεια - Κοινές δηλώσεις, δημοσιευθείσα στην ΕΕ 
L 334 της 19.12.2007, σελ. 7 έως 24, όπως εγκρίθηκε με 
την 2007/817/ΕΚ απόφαση του Συμβουλίου, της 8ης 
Νοεμβρίου 2007.

6. Την υπ’ αρ. 438958/7.12.2021 Εισήγηση του Διοικητή 
της Υπηρεσίας Ασύλου «Εισήγηση περί χαρακτηρισμού 
των Τουρκία, Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία ως Ασφα-
λών Τρίτων Χωρών», κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του 
άρθρου 86 του ν. 4636/2019.

7. Το γεγονός ότι, από την επανεξέταση και επικαιρο-
ποίηση των στοιχείων (εσωτερικό νομοθετικό καθεστώς 
της τρίτης χώρας, διμερείς ή πολυμερείς διακρατικές συμ-
φωνίες ή συμφωνίες της τρίτης χώρας με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, καθώς και εσωτερική πρακτική), που ελήφθη-
σαν υπόψη για την έκδοση της υπ’ αρ. 42799/03.06.2021 
(Β’ 2425) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός τρί-
των χωρών που χαρακτηρίζονται ως ασφαλείς και κατάρ-
τιση εθνικού καταλόγου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 
86 του ν. 4636/2019 (Α’ 169)», όπως αυτά περιελήφθησαν 
στην υπ’ αρ. 8815/21 της 14.05.2021 εισήγηση του Διοι-
κητή της Υπηρεσίας Ασύλου "Περί χαρακτηρισμού της 
Τουρκίας ως Ασφαλούς τρίτης χώρας", δεν προέκυψαν 

αλλαγές σχετικά με τον χαρακτηρισμό της χώρας αυτής 
ως ασφαλούς τρίτης χώρας.

8. Την ανάγκη να ενισχυθεί η εφαρμογή των διατάξεων 
περί ασφαλούς τρίτης χώρας της οδηγίας 2013/32/ΕΕ, 
ως βασικό εργαλείο για την υποστήριξη των διαδικασι-
ών διαχείρισης και εξέτασης των αιτήσεων για παροχή 
διεθνούς που είναι πιθανόν απαράδεκτες.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, όπως προκύπτει από την υπό στοιχεία ΥΣ 
5202/07.12.2021 εισηγητική έκθεση δαπάνης της Γενικής 
Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, αποφα-
σίζουμε:

Το άρθρο μόνο της υπ’ αρ. 42799/03.06.2021 κοινής 
υπουργικής απόφασης (Β’ 2425) τροποποιείται ως εξής:

«Άρθρο μόνο
Αποφασίζουμε την κατάρτιση εθνικού καταλόγου 

ασφαλών τρίτων χωρών, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 86 του ν. 4636/2019, με την περίληψη σε 
αυτόν:

Α. Της Τουρκίας ως ασφαλούς τρίτης χώρας, για τις 
κάτωθι κατηγορίες αιτούντων διεθνούς προστασίας:

α. Αιτούντες με χώρα καταγωγής τη Συρία
β. Αιτούντες με χώρα καταγωγής το Αφγανιστάν
γ. Αιτούντες με χώρα καταγωγής το Πακιστάν
δ. Αιτούντες με χώρα καταγωγής το Μπαγκλαντές
ε. Αιτούντες με χώρα καταγωγής τη Σομαλία
Β. Της Αλβανίας ως ασφαλούς τρίτης χώρας για τους 

αιτούντες διεθνούς προστασίας που έχουν εισέλθει πα-
ράτυπα την Ελληνική Επικράτεια από τα σύνορά της με 
την Αλβανία.

Γ. Της Βόρειας Μακεδονίας ως ασφαλούς τρίτης χώ-
ρας για τους αιτούντες διεθνούς προστασίας που έχουν 
εισέλθει παράτυπα στην Ελληνική Επικράτεια από τα 
σύνορα της με τη Βόρεια Μακεδονία.».

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Άγιος Ιωάννης Ρέντης, 15 Δεκεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Μετανάστευσης
Υπουργός Εξωτερικών και Ασύλου

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ   



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ76170 Τεύχος B’ 5949/16.12.2021

*02059491612210004*

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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