
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 13687 ΕΞ 2021/
11-5-2021 υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση λε-
πτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την πε-
ραιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρ-
τησης στο Πρόγραμμα Διαύγεια των δαπανών 
των επιχορηγούμενων φορέων».

2 Παράταση της επιδότησης ενοικίου ή συγκατοί-
κησης για την κάλυψη δαπανών στέγασης κα-
τοίκων περιοχών των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Κεφαλληνίας και Ιθάκης που επλήγησαν από το 
σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 12388 ΕΞ 2022 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 13687 ΕΞ 2021/

11-5-2021 υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση λε-

πτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την 

περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της 

ανάρτησης στο Πρόγραμμα Διαύγεια των δαπα-

νών των επιχορηγούμενων φορέων». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-

φιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),
2. του άρθρου 1 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώ-

νευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και κα-
θορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσι-
ών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), του 
π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(Α’ 121 και Α’ 126 διορθώσεις σφαλμάτων),

3. της υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφασης του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επι-
κρατείας» (Β’ 2902),

4. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

5. της παρ. 49 του άρθρου 107 του ν. 4727/2020 «Ψη-
φιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νο-
μοθεσία 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)»

6. του άρθρου 83 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυ-
βέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία 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).

7. της υπό στοιχεία 13687 ΕΞ 2021/11-5-2021 υπουρ-
γικής απόφασης «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών 
θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας 
μέσω της ανάρτησης στο Πρόγραμμα Διαύγεια των δα-
πανών των επιχορηγούμενων φορέων.» (Β’ 2009).

8. της υπό στοιχεία 43315 ΕΞ 2021/7-12-2021 υπουρ-
γικής απόφασης «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών 
θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας 
μέσω της ανάρτησης στο Πρόγραμμα Διαύγεια των δα-
πανών των επιχορηγούμενων φορέων.» (Β’ 5706).

Β. Την ανάγκη αντιμετώπισης προβλημάτων που πα-
ρατηρήθηκαν διαχρονικά κατά την υποβολή στοιχείων 
δαπανών από υπόχρεους φορείς κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 83 του ν. 4727/2020.

Γ. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Η παρ. 1 του άρθρου 9 της υπό στοιχεία 13687 ΕΞ 2021/
11-5-2021 υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως 
εξής: «Στοιχεία που αφορούν δαπάνες συντελεσθείσες 
από 1-1-2015 έως 31-12- 2021 αναρτώνται μέχρι την 
31η-5-2022» (Β’ 2009).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 31 Μαρτίου 2022

O Υπουργός

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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      Αριθμ. 97882/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α36 (2)
Παράταση της επιδότησης ενοικίου ή συγκατοί-

κησης για την κάλυψη δαπανών στέγασης κα-

τοίκων περιοχών των Περιφερειακών Ενοτήτων 

Κεφαλληνίας και Ιθάκης που επλήγησαν από το 

σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Της παρ. 3 του άρθρου τέταρτου του ν. 867/1979 (Α’ 24).
2. Του άρθρου 2 της από 26.03.1981 Πράξης Νομοθετι-

κού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί 
αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981» που κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1190/1981 (Α’ 203).

3. Του άρθρου πέμπτου του ν. 1190/1981 (Α’ 203), όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις παρ. 42 και 43 
του άρθρου 1 του ν. 2412/1996 «Μεταφορά αρμοδιοτή-
των από το Υπουργικό Συμβούλιο σε άλλα Κυβερνητικά 
όργανα και άλλες διατάξεις» (Α’ 123).

4. Του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 3 του 
ν. 1266/1982 «Περί οργάνων ασκήσεως της νομισματι-
κής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 81), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του 
άρθρου 25 του ν. 1418/1984 «Περί Δημοσίων Έργων και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α’ 23).

5. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143) και ιδίως 
των άρθρων 20, 23, 77,79 και 80.

6. Του άρθρου 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

7. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (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 2016/680 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

8. Του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς 
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

9. Του άρθρου 90 του άρθρου πρώτου του π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά όργανα»» (Α’ 98), σε συνδυασμό με την 
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

10. Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους διατάκτες» (Α’ 145).

11. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α’ 181) σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του 
π.δ. 84/2019 (Α’ 123) και με το π.δ. 47/2021 (Α’ 121).

12. Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικο-
νομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192), σε συνδυασμό με το άρθρο 
2 του π.δ. 84/2019 (Α’ 123). και με το π.δ. 47/2021 (Α’ 121).

13. Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151), σε συνδυασμό με 
το άρθρο 14 του π.δ. 84/2019 (Α’ 123) καθώς και του 
π.δ. 46/2021 «Τροποποίηση του π.δ. 123/2017 “Οργα-
νισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών” 
(Α’ 151)» (Α’ 119).

14. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

15. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121) και του π.δ. 62/2020 «Διορισμός 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

16. Του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

17. Tης υπ’ αρ. 312/20.09.2021 απόφασης του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 
με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υπο-
δομών και Μεταφορών, Γεώργιο Καραγιάννη» (Β’ 4346).

18. Της υπό στοιχεία Δ16α/04/773/29.11.1990 κοινής 
απόφασης του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρω-
τή Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων «Περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγρά-
φων από τον κανόνα των τριών υπογραφών» (Β’ 746).

19. Της υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουρ-
γού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

20. Της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 κοινής απόφασης 
του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθε-
ση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Θεόδωρο 
Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

Β. Έχοντας υπόψη:
1. Την υπό στοιχεία Υ.Α.Σ. οικ.987/Α36/07.02.2014 

(ΑΔΑ:ΒΙΡΜ1-ΓΓ8) κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Οικονομικών και των Υπουργών Ανάπτυξης και Αντα-
γωνιστικότητας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
με θέμα: «Επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης για την 
κάλυψη δαπανών στέγασης κατοίκων περιοχών των Πε-
ριφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης που επλή-
γησαν από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014» (Β’ 257).

2. Την υπό στοιχεία Υ.Α.Σ. οικ.8115/Α36/08.10.2014 
(ΑΔΑ:Ψ7Ρ11-53Φ) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο-
νομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: «Συμπλήρωση 
της υπό στοιχεία Υ.Α.Σ. οικ. 987/Α36/07.02.2014 από-
φασης που αφορά στην επιδότηση ενοικίου ή συγκα-
τοίκησης για την κάλυψη δαπανών στέγασης κατοίκων 
περιοχών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας 
και Ιθάκης που επλήγησαν από το σεισμό της 26ης Ια-
νουαρίου 2014» (Β’ 2841).

3. Την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ/οικ. 1212/Α36/09.03.2016 
(ΑΔΑ:ΩΘ014653ΟΞ-ΠΟΩ) κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: «Επι-
δότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης για την κάλυψη δα-
πανών στέγασης κατοίκων περιοχών των Περιφερειακών 
Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης που επλήγησαν από 
το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014» (Β’ 729).
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4. Την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ/1732/Α36/11.09.2017 
(ΑΔΑ:67ΤΡ465ΧΘΞ-ΚΣ0) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Υποδομών 
και Μεταφορών με θέμα: «Επιδότηση ενοικίου ή συγκα-
τοίκησης για την κάλυψη δαπανών στέγασης κατοίκων 
περιοχών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας 
και Ιθάκης που επλήγησαν από το σεισμό της 26ης Ια-
νουαρίου 2014» (Β’ 3346).

5. Την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/10087/Α36/05.11.2018 
(ΑΔΑ:6ΤΕΥ465ΧΘΞ-ΠΧΔ) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Υποδομών 
και Μεταφορών με θέμα: «Παράταση της επιδότησης 
ενοικίου ή συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών στέ-
γασης κατοίκων περιοχών των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Κεφαλληνίας και Ιθάκης που επλήγησαν από το σεισμό 
της 26ης Ιανουαρίου 2014» (Β’ 4982).

6. Την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/2860/Α36/23.05.2019 
(ΑΔΑ:6ΝΓΤ465ΧΘΞ-ΣΑ0) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Υποδομών 
και Μεταφορών με θέμα: «Παράταση της επιδότησης 
ενοικίου ή συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών στέ-
γασης κατοίκων περιοχών των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Κεφαλληνίας και Ιθάκης που επλήγησαν από το σεισμό 
της 26ης Ιανουαρίου 2014» (Β’ 2087).

7. Την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/1605/Α36/14.05.2020 
(ΑΔΑ:632Σ465ΧΘΞ-ΙΗΦ) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Υποδομών 
και Μεταφορών με θέμα: «Παράταση της επιδότησης 
ενοικίου ή συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών στέ-
γασης κατοίκων περιοχών των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Κεφαλληνίας και Ιθάκης που επλήγησαν από το σεισμό 
της 26ης Ιανουαρίου 2014» (Β’ 2079).

8. Την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/1519/Α36/07.05.2021 
(ΑΔΑ:9ΝΩΦ465ΧΘΞ-ΣΤ5) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Υποδομών 
και Μεταφορών με θέμα: «Παράταση της επιδότησης 
ενοικίου ή συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών στέ-
γασης κατοίκων περιοχών των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Κεφαλληνίας και Ιθάκης που επλήγησαν από το σεισμό 
της 26ης Ιανουαρίου 2014» (Β’ 1874).

9. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) και του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133), καθώς και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της 
παρούσας προκαλείται δαπάνη περίπου 159.600,00 € σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και συγκεκριμένα 
του Π.Δ.Ε. η οποία θα κατανεμηθεί σε χρονικό ορίζοντα 

διετίας από την ισχύ της παρούσας και θα καλυφθεί από 
τις πιστώσεις της ΣΑΕ 069 του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών, εντός των ορίων του ισχύοντος ΜΠΔΣ.

10. Το υπ’ αρ. 9142/19.11.2021 έγγραφο του Δή-
μου Ληξουρίου Κεφαλληνίας (αρ. εισερχ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- 
Κ.Ε./20785/19.11.2021).

11. Την υπ’ αρ. 996/02.01.2022 Εισηγητική Έκθεση 
Δημοσιονομικών Επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υποδομών και Μεταφορών 
(αριθ. πρωτ. 23036/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/31.01.2022).

Και επειδή
1. Ο Δήμος Αργοστολίου δεν έχει ολοκληρώσει την 

κατεδάφιση των επικίνδυνων κτιρίων.
2. Η διαδικασία επισκευής των εργατικών κατοικιών 

στον οικισμό «Ληξούρι I» που επλήγησαν από το σει-
σμό της 26ης Ιανουαρίου 2014 που έχει αναλάβει η 
Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. (πρώην Υ.Α.Σ.), σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 
και 3 του άρθρου 43 του ν. 4305/2014 (Α’ 237) είναι σε 
εξέλιξη, αποφασίζουμε:

Παρατείνουμε το χρονικό διάστημα της επιδότησης 
ενοικίου ή συγκατοίκησης που παρατάθηκε με την υπό 
στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/1519/Α36/07.05.2021 (Β’ 1874) κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας 
και Ανάπτυξης, Υποδομών και Μεταφορών κατά ένα (1) 
χρόνο για τους ιδιοκτήτες:

Α. κατοικιών για τις οποίες εκδόθηκαν Πρωτόκολλα 
Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπων Κτιρίων και οι 
οποίες μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρού-
σας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δεν 
έχουν κατεδαφιστεί από το Δήμο Αργοστολίου και

Β. των εργατικών κατοικιών στον οικισμό «Ληξούρι I» 
για τις οποίες την ευθύνη ανακατασκευής και επισκευής 
τους έχει αναλάβει η Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. (πρώην Υ.Α.Σ.).

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 

δαπάνη περίπου € 159.600,00 και θα καλυφθεί από το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα 
από το ενάριθμο έργο 2014ΣΕ06900001 της ΣΑΕ 069.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής  Ανάπτυξης και
Υπουργός Οικονομικών Επενδύσεων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ 
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ   
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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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