
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Απονομή Ηθικής Αμοιβής σε Μ.Υ. του Υπουργείου 
Εθνικής Άμυνας/Γενικού Επιτελείου Στρατού.

2 Τροποποίηση της αριθμ. 13097/661/13.4.2017 
(Β΄ 1403 και Β΄ 1892) υπουργική απόφαση με 
θέμα «Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων και μη ληξιπρό-
θεσμων οφειλών δικαιούχων εργατικής κατοικίας 
στους οικισμούς του τ. Ο.Ε.Κ. και επιμήκυνση της 
διάρκειας αποπληρωμής των ως άνω οφειλών».

3 Ονοματοδοσία του λιμένα Κατακόλου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ.473/34/705818/Σ.1903 (1) 
 Απονομή Ηθικής Αμοιβής σε Μ.Υ. του Υπουργεί-

ου Εθνικής Άμυνας/Γενικού Επιτελείου Στρατού. 

 Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ  

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του ν. 3528/2007 

(Α΄26).
2. Τη με αριθμ. 247372 απόφαση του Πρωθυπουργού 

και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Διορισμός Ειδικού 
Γραμματέα Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (ΥΟΟΔ 469).

3. Τη Φ.900/102/247412/Σ.560 «Μεταβίβαση Αρμοδιο-
τήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στην Ειδική Γραμματέα 
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (Β΄  2983).

4. Τη Φ. 470/44/125873/Σ.3807/29.03.2018/ΑΣΔΥΣ/
ΔΜΠ/4.

5. Τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
Πολιτικού Προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας/
Γενικού Επιτελείου Στρατού (αριθμ. 4/28.02.2017).

6. Τη Φ.470/86/148095/Σ.7152/15.06.2018/ΑΣΔΥΣ/
ΔΜΠ/4.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται οικονομική επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

1. Απονέμουμε την ηθική αμοιβή του «ΕΠΑΙΝΟΥ», στον 
Μ.Υ. Λάζο Μάριο του Γεωργίου (Α΄Μ: 22710), με βαθμό Β΄ 
και κλάδου ΤΕ Μηχανικών/Ηλεκτρονικής, της δυνάμεως του 
306 ΕΒΤ, διότι σχεδίασε, ανέπτυξε, εκπαίδευσε προσωπικό 
του Εργοστασίου και εφάρμοσε σε αυτό από 01.09.2016 
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ), σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΙSO 9001:2008, με απο-
τέλεσμα το εργοστάσιο να λάβει την 19.12.2016 από τον 
διαπιστευμένο φορέα TUV AUSTRIA HELLAS πιστοποιητικό 
με αριθμό εγγραφής 011610009130, εργαζόμενος με ζήλο, 
μεθοδικότητα και ενδιαφέρον για την υπηρεσία, χωρίς να 
υπολογίζει κόπο και προσωπικό χρόνο, παράλληλα με τα 
κύρια καθήκοντά του, εξοικονομώντας σημαντικό οικο-
νομικό όφελος για την υπηρεσία την παρούσα δύσκολη 
οικονομική συγκυρία.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί με μέριμνα του 
Γενικού Επιτελείου Στρατού/Β5(ΔΠΠ) στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 62 παρ. 2 του 
ν. 3528/2007 και στη συνέχεια να κοινοποιηθεί σε όλες 
τις Μονάδες-Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας/
Γενικού Επιτελείου Στρατού. 

 Αθήνα, 12 Ιουλίου 2018

Η Ειδική Γραμματέας

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑ

Ι

Αριθμ. 29845/2423 (2)
    Τροποποίηση της αριθμ. 13097/661/13.4.2017 

(Β΄ 1403 και Β΄ 1892) υπουργική απόφαση με 

θέμα «Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων και μη ληξιπρό-

θεσμων οφειλών δικαιούχων εργατικής κατοικίας 

στους οικισμούς του τ. Ο.Ε.Κ. και επιμήκυνση της 

διάρκειας αποπληρωμής των ως άνω οφειλών». 

 H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 21 παρ. 4 του Συντάγματος της Ελλάδος 

σχετικά με την «Προστασία οικογένειας, γάμου, μητρό-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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τητας και παιδικής ηλικίας, δικαιώματα ατόμων με ανα-
πηρίες».

2. Το β΄ εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 33 του 
ν. 2224/1994 (Α΄112), όπως αντικαταστάθηκε από το άρ-
θρο 66 του ν. 4445/2016 (Α΄236) «Εθνικός Μηχανισμός 
Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των 
Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, 
ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστι-
κές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α΄85) και άλλες διατάξεις».

3. Τα άρθρα 65 και 66 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205) «Κοι-
νωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των 
φορέων της και άλλες διατάξεις».

4. Τον ν. 2956/2001 (Α΄ 258) «Περί Αναδιάρθρωσης του 
ΟΑΕΔ» και ειδικά το άρθρο 2 αυτού, όπως αντικαταστά-
θηκε με το άρθρο 25 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88).

5. Το άρθρο 65 του ν. 3518/2006 (Α΄ 272) «Αναδιάρ-
θρωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανι-
κών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 
και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουρ-
γείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.» και 
την αριθμ. 59734/2362/13-1-2016 υπουργική απόφαση 
(Β΄ 37).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 25, 34 , παρ.10 και 35, παρ. 1 
του ν. 4144/2013 (Α΄ 88) «Αντιμετώπιση της παραβατικό-
τητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργα-
σίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».

7. Τις διατάξεις των άρθρων 20, 24 και 77 του 
ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως αυτές 
ισχύουν.

8. Τις διατάξεις άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (Α΄ 29) 
«Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμε-
τώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της 
Κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων και λοιπές 
διατάξεις».

9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

10. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 (Α΄ 168) «Οργανι-
σμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης», όπως τροποποιήθηκαν με το 
άρθρο 18 του ν. 4529/2018 (Α΄ 56).

11. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

12. Την αριθμ. οικ. 13471/4878/2.3.2018 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εργασίας Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο Ηλιό-
πουλο. (Β΄ 814),όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οικ. 
25086/Δ1.8717/3.5.2018 απόφαση (Β΄ 1545).

13. Την εκδοθείσα δυνάμει του άρθρου 2 παρ. 2 ν.δ. 
2963/1954 απόφαση του Υπουργού Εργασίας αριθμ. 
30727/4815/1971 «περί εγκρίσεως Κανονισμού «“περί 
προϋποθέσεων παροχής κατοικίας και δανείων υπό του 
Ο.Ε.Κ.”»( Β΄ 661), όπως ισχύει.

14. Την με αριθμ. 3153/195/14.02.2017 απόφαση της 
Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης σχετικά με τον «Καθορισμό όρων, 
προϋποθέσεων, διαδικασίας και μεθόδου υπολογισμού 
της χρεούμενης αξίας των παραχωρούμενων και των 
προς παραχώρηση κατοικιών σε οικισμούς του τ. Ο.Ε.Κ. 
(νυν Ο.Α.Ε.Δ.) σε όλη την Επικράτεια, για τις οποίες δεν 
έχει εκδοθεί τίτλος οριστικής παραχώρησης» (Β΄ 474).

15. Τα άρθρα 34 παρ. 3 και 36 του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C 202/02).

16. Το άρθρο 4 παρ. 3 εδάφια β΄ και γ΄ της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

17. Τα άρθρα 14 και 106 της Συνθήκης για τη λειτουρ-
γία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

18. Την με αριθμ. 2005/842/ΕΚ απόφαση της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, L 312/67 της 29ης.11.2005).

19. Το γεγονός ότι τόσο ο Ο.Ε.Κ., υπό το καθεστώς της 
με αριθμό 2005/842/ΕΚ απόφασης της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής, της με αριθμό 2012/21/ΕΕ απόφασης της Επι-
τροπής (από τις 31.01.2012 έως τις 14.02.2012) και των 
καταστατικών αυτού διατάξεων, όσο και ο Ο.Α.Ε.Δ., ως 
καθολικός διάδοχος του Ο.Ε.Κ., υπό το καθεστώς της με 
αριθμό 2012/21/ΕΕ απόφασης της Επιτροπής (από τις 
18.04.2013 και εντεύθεν) και των καταστατικών αυτού 
διατάξεων, αποτέλεσαν/αποτελούν Υπηρεσίες Γενικού 
Οικονομικού Συμφέροντος (Υ.Γ.Ο.Σ.) στον τομέα της 
κοινωνικής κατοικίας υπό την έννοια των άρθρων 14 
και 106 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, κατά συνέπεια τυγχάνουν εφαρμογής οι 
κανόνες της ενωσιακής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, 
κατά το μέτρο που η εφαρμογή των κανόνων αυτών δεν 
εμποδίζει νομικά ή πραγματικά την εκπλήρωση της ιδι-
αίτερης αποστολής που έχει ανατεθεί στον Ο.Α.Ε.Δ. ως 
καθολικού διαδόχου του τ. Ο.Ε.Κ.

20. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το Πρωτόκολλο 26 το 
οποίο προσαρτήθηκε στη Συνθήκη της Λισαβόνας, η 
κύρια αρμοδιότητα στον τομέα της ανάθεσης, παροχής, 
χρηματοδότησης και οργάνωσης των υπηρεσιών ΓΟΣ, 
εναπόκειται στα κράτη μέλη ευρεία διακριτική ευχέρεια 
επί του θέματος και ελευθερία δημοκρατικών επιλογών 
και ότι το ως άνω Πρωτόκολλο επιβάλλει, μεταξύ άλλων, 
στα κράτη μέλη να μεριμνούν για την εξασφάλιση «υψη-
λού επιπέδου οικονομικής προσιτότητας», και για την 
προώθηση της καθολικής πρόσβασης των ΥΓΟΣ τους.

21. Το γεγονός ότι, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν υπάρ-
χει ενιαίος ορισμός της «υψηλού επιπέδου οικονομικής 
προσιτότητας» μιας ΥΓΟΣ, όπως επίσης δεν υπάρχει 
εργαλείο για τη μέτρησή της, ουδόλως απαλλάσσει τα 
κράτη μέλη από τη νομική υποχρέωση να εξασφαλίσουν 
οπωσδήποτε για όλες τις ΥΓΟΣ, της κοινωνικής στέγασης 
συμπεριλαμβανομένης, ένα «υψηλό επίπεδο οικονομι-
κής προσιτότητας».

22. Την επίγνωση ότι ενδεχόμενη παράλειψη κράτους 
μέλους να διασφαλίσει «υψηλό επίπεδο οικονομικής προ-
σιτότητας» στην κοινωνική στέγαση θα συνεπαγόταν μα-
ταίωση της εφαρμογής του πρωτοκόλλου αριθ. 26 για τις 
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ΥΓΟΣ, πλήττοντας με τον τρόπο αυτό την «αρχή της πλή-
ρους αποτελεσματικότητας του ευρωπαϊκού ενωσιακού 
δικαίου», αρχή, η οποία αποτυπώνεται ρητά με το άρθρο 
4 παρ. 3 εδάφια β΄ και γ της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και σύμφωνα με την οποία: «Τα κράτη μέλη λαμ-
βάνουν κάθε γενικό ή ειδικό μέτρο ικανό να διασφαλίσει 
την εκτέλεση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις 
Συνθήκες ή προκύπτουν από πράξεις των θεσμικών οργά-
νων της Ένωσης. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν την Ένωση 
στην εκπλήρωση της αποστολής της και απέχουν από τη 
λήψη οποιουδήποτε μέτρου ικανού να θέσει σε κίνδυνο 
την πραγματοποίηση των στόχων της Ένωσης».

23. Την αριθμ. 1515/38/22.5.2018 (θέμα 48ο) απόφαση 
Δ.Σ. Ο.Α.Ε.Δ., η οποία μας διαβιβάσθηκε με το αριθμ. 
499/29.5.2018 έγγραφο του Οργανισμού.

24. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο-
γισμού και του Προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ ,σύμφωνα με 
την με αριθμ. πρωτ. οικ. 27895/2263/18.05.2018 εισήγη-
ση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών, σύμφωνα με την παρ.5(ε) του άρθρου 24 
του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), αποφασίζουμε:

Την αντικατάσταση των ακόλουθων όρων της Υπουρ-
γικής απόφασης αριθμ. 13097/661/13.4.2017 (Β΄ 1403 
και Β΄ 1892), όπως ισχύει σήμερα, οι οποίοι διαμορφώ-
νονται ως εξής:

Κεφάλαιο Πρώτο:
Γενικές Ρυθμίσεις
Περίπτωση 11 εδάφιο α΄

«Στις περιπτώσεις Β και Γ του Δεύτερου Κεφαλαίου 
η προθεσμία υποβολής της αίτησης ένταξης στην πα-
ρούσα λήγει την 25.4.2019, με δυνατότητα παράτασης 
ενός εξαμήνου, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του 
Δ.Σ. του ΟΑΕΔ».

Περίπτωση 11 εδάφιο β΄
«Οι δικαιούχοι της περίπτωσης Α του Δεύτερου Κεφα-

λαίου δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση έως και το χρόνο 
έκδοσης του Οριστικού Τίτλου Παραχώρησης Κυριότητας.

Για δικαιούχους που δεν έχουν υποβάλει αίτημα για 
υπαγωγή στις διατάξεις της παρούσας εντός της ανωτέ-
ρω προθεσμίας, παρέχεται η δυνατότητα, εντός εξαμή-
νου από την παραλαβή του τίτλου, υποβολής ηλεκτρο-
νικού αιτήματος υπαγωγής σ΄ αυτήν».

Κατά τα λοιπά η αριθμ. 13097/661/13.4.2017 (Β΄ 1403 
και Β΄ 1892) υπουργική απόφαση ισχύει ως έχει. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Ιουλίου 2018

Η Υπουργός Ο Υφυπουργός

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

   Αριθμ. 3112.9/54213/18 (3)
Ονοματοδοσία του λιμένα Κατακόλου. 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 32 του ν. 4256/2014 «Τουριστικά πλοία 

και άλλες διατάξεις» (Α΄ 92),
β) του ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών 

στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση Γενικής Γραμ-
ματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή 
Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες δι-
ατάξεις» (Α΄ 145),

γ) του άρθρου 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),

δ) του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «...του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής... » (Α΄ 114),

ε) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210),

στ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσω-
τερικών» (Α΄ 180),

ζ) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26).

2. Την αριθμ. 46/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου με 
την οποία προτείνεται η ονομασία του λιμένα Κατακόλου 
σε: «Λιμάνι Κατακόλου Ιωάννης Σπ. Λάτσης».

3. Το αριθμ. 3112.3-3/02/2017/02-02-2017 Ενημερω-
τικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Λιμενικής Πολιτικής της 
Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και 
Ναυτιλιακών Επενδύσεων, συνοδευόμενο από Σημείωμα 
του Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και 
Ναυτιλιακών Επενδύσεων.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Την ονοματοδοσία του λιμένα Κατακόλου σε: «Λι-
μάνι Κατακόλου Ιωάννης Σπ. Λάτσης», σύμφωνα με την 
αριθμ. 46/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου.

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 16 Ιουλίου 2018

Οι Υπουργοί

 Ναυτιλίας και
Εσωτερικών Νησιωτικής Πολιτικής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ  
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*02029211907180004*

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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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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