
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός φορέων του Υπουργείου Εξωτερικών 
ελεγχόμενων από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιο-
νομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικο-
νομικών.

2 Παράταση επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης 
για την κάλυψη δαπανών προσωρινής στέγασης 
πληγέντων, των οποίων οι κατοικίες υπέστησαν 
ζημιές από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλί-
ου 2018, σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 81093 ΕΞ 2020 (1)
Καθορισμός φορέων του Υπουργείου Εξωτερι-

κών ελεγχόμενων από τη Γενική Διεύθυνση Δη-

μοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργεί-

ου Οικονομικών. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις:
α) των άρθρων 3 και 4 του ν. 3492/2006 «Οργάνωση 

συστημάτων ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης του κρατικού προϋπολο-
γισμού και των εκτός του κρατικού προϋπολογισμού 
φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 210),

β) του άρθρου 21 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσι-
ονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες δι-
ατάξεις» (Α΄ 143),

γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

2. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α΄ 181).

3. Το ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του Οργανι-
σμού του Υπουργείου Εξωτερικών», όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει.

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

5. Την υπ’ αρ. 340/18-7-2019 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο 
Σκυλακάκη» (Β΄ 3051).

6. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Καθορίζουμε τους φορείς αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εξωτερικών, οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του ν. 3492/2006 και τους οποίους αφορούν τα συστή-
ματα διαχείρισης και ελέγχου, οι έλεγχοι και τα διοικητικά 
μέτρα και κυρώσεις που αναφέρονται στον εν λόγω νόμο 
ως ακολούθως:

1. Κεντρική Υπηρεσία - Γενικές Γραμματείες
2. Εξωτερική Υπηρεσία - Διπλωματικές και Προξενικές 

Αρχές,
Μόνιμες Αντιπροσωπείες,
Γραφεία Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων,
Γραφεία Δημόσιας Διπλωματίας
3. Αυτοτελείς Δημόσιες Υπηρεσίες
«Διοίκηση Αγίου Όρους»
4. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών 

Σπουδών Βενετίας
5. Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου
α. Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων
β. Ελληνική Εθνική Επιτροπή Ουνέσκο
6. Ανώνυμες Εταιρείες
Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπο-

ρίου ΑΕ (Enterprise Greece)
Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, κα-

ταργείται η υπ’ αρ. 2/63361/ΔΥΕΠ/29-8-2012 (Β΄ 2404) 
κοινή υπουργική απόφαση.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Ιουλίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός
Οικονομικών Εξωτερικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Ι

    Αριθμ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/5226/Α36 (2)
Παράταση επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης 

για την κάλυψη δαπανών προσωρινής στέγασης 

πληγέντων, των οποίων οι κατοικίες υπέστησαν 

ζημιές από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιου-

λίου 2018, σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής 

και της Περιφέρειας Πελοποννήσου .

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Του άρθρου τέταρτου παρ. 3 του ν. 867/1979 (Α’ 24) 

όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
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 το άρθρο 1, παρ. 42
και 43 του ν. 2412/1996 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από 
το Υπουργικό Συμβούλιο σε άλλα κυβερνητικά όργανα 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 123).

4. Του άρθρου 3, παρ. 3, τελευταίο εδάφιο του ν. 1266/ 
1982 «Περί οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πιστω-
τικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 81) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 25, παρ. 6
του ν. 1418/1984 (Α’ 23) «Περί Δημοσίων Έργων και ρυθ-
μίσεις συναφών θεμάτων».

5. 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 τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

6. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), 
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και ιδί-
ως τις διατάξεις των άρθρων 20, 23, 77,79 και 80.

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

9. 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).

10. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 
του π.δ. 84/2019 (Α’ 123).

11. Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192), όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 2 του π.δ/τος 84/2019 (Α’ 123).

12. Του 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).

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

14. 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).

15. Της υπ΄αρ. 338/2019 απόφασης του Πρωθυπουρ-
γού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτή-
των στον Υφυπουργό Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 3051).

16. 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 δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄ 133), καθώς και το γεγονός ότι από τις 
διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη περίπου 
840.000,00 € σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 
και συγκεκριμένα του Π.Δ.Ε. η οποία θα κατανεμηθεί σε 
χρονικό ορίζοντα ενός έτους από την ισχύ της παρού-
σας και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις της ΣΑΕ 069 με 
ενάριθμο 2018ΣΕ06900010 του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών, εντός των ορίων του ισχύοντος ΜΠΔΣ.

Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ΄αρ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8706/Α325/03.08.2018

κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Οριοθέτηση περιο-
χών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την απο-
κατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές της 
23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας 
Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (Β’ 3255).

2. Την υπ΄αρ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/9426/Α36/24.08.2018 κοινή 
υπουργική απόφαση με θέμα «Επιδότηση ενοικίου/
συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών στέγασης 
κατοίκων οι κατοικίες των οποίων επλήγησαν από τις 
πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές 
της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοπον-
νήσου, καθώς και της 3ης και 13ης Αυγούστου 2017 σε 
περιοχές της Περιφέρειας Αττικής»(Β΄ 3654).
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3. Την υπ΄αρ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.12195/Α36/22.10.2018
κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Συμπλήρωση 
και τροποποίηση της υπ’ αρ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ 9426/Α36/ 
24.08.2018 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: «Επι-
δότηση ενοικίου/συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπα-
νών στέγασης κατοίκων οι κατοικίες των οποίων επλή-
γησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 
σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου, καθώς και της 3ης και 13ης Αυγούστου 
2017 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής» (Β’ 4780).

4. Την υπ΄αρ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/12587/Α36/27.12.2019
κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Συμπλήρωση της 
υπ’ αρ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./9426/Α36/24.08.2018 κοινής 
υπουργικής απόφασης που αφορά στην επιδότηση ενοι-
κίου/συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών στέγασης 
κατοίκων οι κατοικίες των οποίων επλήγησαν από τις 
πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές 
της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοπον-
νήσου, καθώς και της 3ης και 13ης Αυγούστου 2017 σε 
περιοχές της Περιφέρειας Αττικής» (Β’ 4923).

5. Την υπ΄αρ. 535/02.07.2020 (αριθμ. εισ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-
Κ.Ε./5067/06.07.2020) Εισηγητική Έκθεση Δημοσιονομι-
κών Επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

6. Το υπ΄ αρ. ΔΝΣα/οικ.39622/ΦΝ456ε/02.07.2020 
(αριθμ. εισ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./5226/13.07.2020) έγγραφο 
της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού της Γενικής 
Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών και,

Επειδή:
• επειδή εκκρεμεί η οριστική ρύθμιση θεμάτων δα-

σικής και πολεοδομικής νομοθεσίας των πληγεισών 
περιοχών,

• δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αποκατάστασης 
των πληγέντων κτηρίων, αποφασίζουμε:

Α. Παρατείνουμε κατά ένα (1) χρόνο την προβλεπό-
μενη με την υπ’ αρ. ΔΑΕΦΚ- ΚΕ/9426/Α36/24.08.2018 
(Β΄ 3654) κοινή υπουργική απόφαση χορήγηση της επι-
δότησης ενοικίου/συγκατοίκησης στους δικαιούχους 
ιδιοκτήτες ή με δωρεάν παραχώρηση χρήστες, κατοικι-

ών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης 
Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν προβεί σε κα-
μία ενέργεια προκειμένου να του χορηγηθεί Στεγαστική 
Συνδρομή για την αποκατάσταση του πληγέντος κτηρίου 
του, μέχρι τη λήξη των σχετικών τασσομένων προθεσμι-
ών, ή στην περίπτωση που προκύπτει ότι δεν δικαιούται 
Στεγαστική Συνδρομή, η εν λόγω επιδότηση ενοικίου/
συγκατοίκησης διακόπτεται αυτοδίκαια.

Β. Απαιτείται, για κάθε νέο τρίμηνο της παράτασης 
πλέον των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 του ΚΕΦ. Δ3 και στο ΚΕΦ. Δ4 της υπ΄αρ. 
ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/9426/Α36/24.08.2018 (Β΄3654) κοινής υπουρ-
γικής απόφασης, η υποβολή:

• εκκαθαριστικού λογαριασμού ηλεκτροδότησης του 
πυροπλήκτου ακινήτου (φωτοτυπία και των δύο όψεων 
του λογαριασμού) ή βεβαίωσης κατανάλωσης ρεύματος 
από τον πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος του πυροπλήκτου 
κτηρίου που να περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα του 
αιτούμενου τριμήνου.

Δεν χορηγείται επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης 
όταν το πυρόπληκτο κτήριο, όπως διαπιστώνεται από 
την κατανάλωση ρεύματος, κατοικείται.

Εάν η υπηρεσία κρίνει απαραίτητο, δύναται να ζητήσει 
εγγράφως επιπλέον στοιχεία για την εξέταση της αίτησης 
χορήγησης επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Ιουλίου 2020

  Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Ανάπτυξης
Οικονομικών και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Υποδομών και Μεταφορών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
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*02032200308200004*

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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