
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 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.

2 Καθορισμός αποζημίωσης εξωτερικού δικηγό-
ρου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

     Αριθμ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/11489/Α36 (1)
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. Της παρ. 3 του άρθρου τέταρτου του ν. 867/1979 

(Α’ 24).
2. Του άρθρου 2 της από 26.03.1981 Πράξης Νομο-

θετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας 
«Περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981», 
που κυρώθηκε 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 νομι-

σματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής 
και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 6 
του άρθρου 25 του ν. 1418/1984 (Α’ 23) «Περί Δημοσίων 
Έργων και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α’ 81).

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).

6. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),  και 
ιδίως τα άρθρα 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. 80/2 016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).

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 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192), όπως τροποποιή-
θηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 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 υπό στοιχεία 
Υ2/09.07.2019 (Β’ 2901) απόφασης του Πρωθυπουργού 
«Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουρ-
γών» (Α’ 121).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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14. Της υπό στοιχεία Δ16α/04/773/29.11.1990 κοινής 
απόφασης του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρω-
τή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «περί εξαιρέσεως διοικητικών 
πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπο-
γραφών» (Β’ 746).

15. Της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

16. 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) και της παρ. 
22 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 υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8706/Α325/ 

03.08.2018 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Οριο-
θέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρο-
μής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις 
πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές 
της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοπον-
νήσου» (Β’ 3255).

2. Την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/9426/Α36/24.08.2018 
κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Επιδότηση ενοικί-
ου/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).

3. Την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.12195/Α36/ 
22.10.2018 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Συ-
μπλήρωση και τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-
ΚΕ 9426/Α36/24.08.2018 κοινής υπουργικής απόφασης 
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 Πελοποννήσου, καθώς και της 3ης και 
13ης Αυγούστου 2017 σε περιοχές της Περιφέρειας Ατ-
τικής» (Β’ 4780).

4. Την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/12587/Α36/27.12.2019 
κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Συμπλήρωση της 
υπό στοιχεία 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 υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/5226/Α36/27.07.2020 
κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Παράταση επιδό-
τησης ενοικίου/συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών 
προσωρινής στέγασης πληγέντων, των οποίων οι κατοι-
κίες υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές της 23ης και 
24ης Ιουλίου 2018, σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής 
και της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (Β’ 3220).

6. Την υπ’ αρ. 173969/02.07.2021 εισηγητική έκθεση 
Δημοσιονομικών Επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών και

Επειδή:
- εκκρεμεί η οριστική ρύθμιση θεμάτων δασικής και 

πολεοδομικής νομοθεσίας ορισμένων πληγεισών πε-
ριοχών

- κάποιες πληγείσες περιοχές συμπεριλήφθηκαν στην 
πρόσφατη αναμόρφωση και ανάρτηση δασικών χαρτών

- δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αποκατάστασης 
των πληγέντων κτιρίων και λόγω των περιοριστικών μέ-
τρων που επιβλήθηκαν λόγω της εξάπλωσης του κορω-
νοϊού, αποφασίζουμε:

Α. Παρατείνουμε κατά ένα (1) χρόνο την προβλεπόμε-
νη με την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ- ΚΕ/5226/Α36/27.07.2020 
κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 3220) χορήγησης 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 κτιρίου 
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 πα-
ράγραφο 2 του ΚΕΦ. Δ3 και στο ΚΕΦ. Δ4 της υπό στοιχεία 
ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/9426/Α36/24.08.2018 (Β’ 3654) κοινής υπουρ-
γικής απόφασης, η υποβολή:

- εκκαθαριστικών λογαριασμών 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 η πυρόπληκτη κατοικία, όπως διαπιστώνεται από 
την κατανάλωση ρεύματος, κατοικείται.

- Τα έντυπα Ε1, Ε2 (αρχικές δηλώσεις) του φορολογικού 
έτους 2019 και 2020 και επικαιροποιημένη εκτύπωση 
του Ε9 του/της δικαιούχου επιδότησης ενοικίου/συγκα-
τοίκησης.
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- Τα έντυπα Ε1, Ε2 (αρχικές δηλώσεις) του φορολογικού 
έτους 2019 και 2020 και επικαιροποιημένη εκτύπωση 
του Ε9 του/της φιλοξενούντα/ουσας τον/την δικαιούχο 
επιδότησης συγκατοίκησης.

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, 30 Ιουλίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης
Οικονομικών  και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ 

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Υποδομών και Μεταφορών 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ι

    Αριθμ. οικ. 6419 (2)
Έγκριση του καθορισμού αποζημίωσης εξωτε-

ρικού δικηγόρου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 3959/2011 «Προ-

στασία του ελεύθερου ανταγωνισμού» (Α’ 93), σε συν-
δυασμό με την παρ. 3 του άρθρου 109 του ν. 4622/2019
(Α΄ 133), καθώς και τη συνδρομή επείγοντος λόγου για 
την ολοκλήρωση της δημοσίευσης της παρούσης, προ-
κειμένου για την άμεση τακτοποίηση των εκκρεμών 
οφειλών, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του
ν. 4714/2020 (Α’ 148).

2. Το ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

3. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από του 
διατάκτες» (Α’ 145).

4. To 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).

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

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

7. To π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

8. Την υπ’ αρ. Υ70/30-10-2020 «Ανάθεση αρμοδιοτή-
των στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο 
Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

9. Το π.δ. 76/2012 «Οργανισμός της Επιτροπής Αντα-
γωνισμού» (Α’ 132).

10. Την υπ’ αρ. 117/04.01.2013 (Β’ 54) κοινή υπουργική 
απόφαση περί του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχεί-
ρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

11. Το υπ’ αρ. 30/26.03.2021 απόσπασμα πρακτικού 
της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την 
ανάθεση σε εξωτερικό δικηγόρο και τον καθορισμό 
αμοιβής, λόγω του ότι δεν έχουν προσληφθεί στην ΕΑ 
δικηγόροι με έμμισθη εντολή και στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 
8302/25.11.2016 επιστολής του Παρέδρου του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους, σχετικά με τη νομική εκπρο-
σώπηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού ενώπιον του ΣΤΕ 
στην υπόθεση συζήτησης της προσφυγής που άσκησε 
η εταιρεία ΠΕΙΡΑΙΩΣ, το γεγονός ότι η κατωτέρω αμοιβή 
κρίνεται δίκαιη και εύλογη λαμβανομένων υπόψη του 
αντικειμένου και της σπουδαιότητας κάθε υπόθεσης.

12. Την υπ’ αρ. 2968/02-04-2021 (ΑΔΑ:95Α3ΙΜΞ-ΙΕΑ) 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Προέδρου της Επι-
τροπής Ανταγωνισμού για τη νομική εκπροσώπηση της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού αναφορικά με την υπόθεση 
προσφυγής που άσκησε η εταιρεία ΠΕΙΡΑΙΩΣ ενώπιον 
του ΣΤΕ, προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.000€ πλέον 
Φ.Π.Α. 24% συμπεριλαμβανομένων και των λοιπών νο-
μίμων κρατήσεων.

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αλλά σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού και του ΚΑΕ 0873 «Αμοιβές 
νομικών προσώπων» για το έτος 2021, ύψους 4.960 ευρώ 
όπου υπάρχουν οι σχετικές πιστώσεις, αποφασίζουμε:

1. Το ύψος της αμοιβής του δικηγόρου Σπυρίδωνα Β. 
Βλαχόπουλου μέλους της δικηγορικής εταιρείας ‘’Σπυρί-
δων Βλαχόπουλος και Συνεργάτες’’ για τη νομική εκπρο-
σώπηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την ως άνω 
υπόθεση ορίζεται στο ποσό των 4.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 
24% και συμπεριλαμβανομένων των λοιπών νομίμων 
κρατήσεων για τη σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος 
της Επιτροπής και την παράσταση κατά την δικάσιμο.

2. Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπο-
λογισμό της Επιτροπής Ανταγωνισμού για το έτος 2021, 
και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 0873 «Αμοιβές νομικών προ-
σώπων».

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Ιουλίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης
Οικονομικών  και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ 

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ   
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*02035750408210004*

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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