
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Απόρριψη του αιτήματος Πιστοποίησης Δευτε-
ροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας των Ν.Π.Ι.Δ.: 
α) Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα 
Πρόληψης και Προαγωγής Υπηρεσιών Υγείας με 
διακριτικό τίτλο «ΙΚΕΛΟΣ» και β) Κοινωφελής Δη-
μοτική Επιχείρηση Πειραιά, με διακριτικό τίτλο 
ΚΟ.Δ.Ε.Π.

2 Τροποποίηση (2η) της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣ-
ΠΑΕΝ/118225/2849/10.12.2021 "Κοινή απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του 
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προκή-
ρυξη του προγράμματος "Εξοικονομώ 2021”, που 
θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμ-
ψης και Ανθεκτικότητας»" (Β’ 5778).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    29604 (1)
Απόρριψη του αιτήματος Πιστοποίησης Δευτε-

ροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας των Ν.Π.Ι.Δ.: α) 

Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Πρό-

ληψης και Προαγωγής Υπηρεσιών Υγείας με δι-

ακριτικό τίτλο «ΙΚΕΛΟΣ» και β) Κοινωφελής Δη-

μοτική Επιχείρηση Πειραιά, με διακριτικό τίτλο 

ΚΟ.Δ.Ε.Π.

  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. το άρθρο 5 του ν. 2646/1998 «Ανάπτυξη του Εθνικού 

Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 236),

2. την περ. 1 και την περ. δ της παρ. 2  του άρθρου 7 του 
ν. 3106/2003 «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος 
Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 30),

3. την παρ. 3 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87),

4. την περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3895/2010 
«Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών 
και φορέων του δημοσίου τομέα» (Α΄ 206),

5. το άρθρο 9 του ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότη-
τας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του 
νόμου "Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδο-
τικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελλη-
νικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος του 
Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελλη-
νικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 
Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις 
για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της 
εθνικής οικονομίας" και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41),

6. το άρθρο 7 του ν. 4455/2017 «Εθνικό Μητρώο Φορ-
τοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοι-
νωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 22),

7. το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄ 133),

8. 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),

9. το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α΄ 168),

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

11. την υπό στοιχεία Γ.Π.:Π2γ/οικ.59633/2011 απόφα-
ση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
«Καθορισμός της μορφής του Αριθμού Μητρώου, στο 
Εθνικό Μητρώο και στο Μητρώο Περιφερειακών Ενο-
τήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα 
Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και στο Ειδικό 
Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. 
Στοιχεία και Διαδικασία Εγγραφής» (Β΄ 1310),
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12. την υπό στοιχεία Π(2)γ/οικ. 34029/10-4-2012, κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης «Πιστοποίηση Φορέων Παροχής 
Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας του Ιδιωτικού Τομέα 
μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και ΜΚΟ Εθελοντικού 
χαρακτήρα» (Β΄ 1163),

13. τις εισηγήσεις σκοπιμότητας των αρμόδιων Περι-
φερειακών ενοτήτων,

14. την αρνητική γνωμοδότηση του Ε.Κ.Κ.Α. σχετικά 
με την πιστοποίηση των Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα ως φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνι-
κής φροντίδας, που διαβιβάσθηκε με το υπ’ αρ. 2040/
25-2-2022 έγγραφό του,

15. το γεγονός ότι βάσει του ν. 4455/2017 «Εθνικό Μη-
τρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Κοινωνικής 
Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (Β΄ 22) έχει πραγματο-
ποιηθεί η εγγραφή των φορέων στο Ηλεκτρονικό Εθνικό 
Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας,

16. το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Τη μη Πιστοποίηση Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φρο-
ντίδας των Ν.Π.Ι.Δ.

α) Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Πρόλη-
ψης και Προαγωγής Υπηρεσιών Υγείας με διακριτικό 
τίτλο «ΙΚΕΛΟΣ» και έδρα στην Πάτρα, διότι:

1. Το Οικοτροφείο και το Κέντρο Ημέρας δεν έχουν 
συμπληρώσει διετή λειτουργία, όπως προβλέπεται 
από την παρ. 4 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Γ.Π:Π(2)
γ/οικ.34029/10-4-2012 κοινής υπουργικής απόφασης 
(Β΄ 1163) δεδομένου ότι οι άδειες λειτουργίας τους εκδό-
θηκαν στις 30.6.2020 και 22.4.2020 αντίστοιχα,

2. δεν προσκομίσθηκε βεβαίωση πολιτικού μηχανικού 
για την καταλληλότητα και την προσβασιμότητα των 
χώρων του Προστατευόμενου Διαμερίσματος, όπως 
καθορίζεται στην παρ. 3β του άρθρου 3 της υπό στοι-
χεία Γ.Π:Π(2)γ/οικ.34029/10-4-2012 κοινής υπουργικής 
απόφασης (Β΄ 1163).

β) Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά, με δι-
ακριτικό τίτλο ΚΟ.Δ.Ε.Π. και έδρα στον Πειραιά, διότι:

δεν προσκομίστηκαν άδειες λειτουργίας και βεβαιώ-
σεις πολιτικού μηχανικού για την προσβασιμότητα και 
την καταλληλότητα των χώρων

- του Ξενώνα Φιλοξενίας Αστέγων «ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ» και
- του Ξενώνα Νοσοκομείου Μεταξά «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕ-

ΡΙΜΝΑ»,
όπως καθορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 3 της υπό 

στοιχεία Γ.Π:Π(2)γ/οικ.34029/10-4-2012 κοινής υπουρ-
γικής απόφασης (Β΄ 1163) και στην παρ. 1 του άρθρου 
10 της υπό στοιχεία Δ23/οικ.19061/1457/2016 κοινής 
υπουργικής απόφασης (Β΄ 1336), αναφορικά με τον κα-
θορισμό πλαισίου ελαχίστων προδιαγραφών για δομές 
παροχής υπηρεσιών σε Αστέγους.

Οι ως άνω φορείς έχουν δικαίωμα να υποβάλουν έν-
σταση εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσης και εκ νέου 
αίτηση πιστοποίησης μετά την πάροδο δυο (2) μηνών 
από την έκδοση της τελικής απορριπτικής απόφασης 
επί της ενστάσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Μαρτίου 2022

Η Προϊστάμενη Γενικής Διεύθυνσης 

ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΥ

Ι

Αριθμ.     ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/31094/351 (2)
Τροποποίηση (2η) της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣ-

ΠΑΕΝ/118225/2849/10.12.2021 "Κοινή απόφα-

ση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του 

Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του 

Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προκή-

ρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ 2021", που 

θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμ-

ψης και Ανθεκτικότητας»" (Β’ 5778).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ -  

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-

νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - Α’ 98) το 
οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

3. Τον ν. 4122/2013 «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων - 
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» 
και ειδικότερα το άρθρο 10 αυτού, όπως έχει τροποποι-
ηθεί με τον ν. 4685/2020 (Α’  92) «Εκσυγχρονισμός περι-
βαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική 
νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 42).

4. Την υπό στοιχεία Υ 33/2021 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Καθορισμός σειράς Τάξης των Υπουργείων» 
(Β’ 4198).

5. Το π.δ. 70/2015 (Α’ 114) περί ανασύστασης υπουρ-
γείων και μετονομασίας του Υπουργείου Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

6. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

7. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’ 160).

8. 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).

9. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).
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10. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

11. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

12. Το π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων με-
ταξύ Γενικών Γραμματειών» (Α’ 156).

13. Την υπό στοιχεία Υ 70/2020 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

14. Την υπ’ αρ. 51875/2021 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για 
την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη (Β’ 1867).

15. Την υπό στοιχεία 88238/ΕΥΘΥ 811/29.08.2016 
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Δι-
οικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας με τίτλο «Σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας 
’’Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας’’ και αντικατάσταση των υπό 
στοιχεία Δ13/Φ7.11/18797/29.7.2008 (Β’ 1540) και Δ13/
Φ7.11/18801/29.07.2008 (Β’ 1577) κοινή υπουργική από-
φαση» (Β’ 2733).

16. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/118225/2849/ 
10.12.2021 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών, του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
με τίτλο “Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονομώ 
2021», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας”.

17. Το γεγονός ότι κατά το τελευταίο διάστημα υποβο-
λής αιτήσεων, παρατήθηκαν δυσχέρειες τόσο για την έκ-
δοση νέων ενεργειακών πιστοποιητικών όσο και για την 
ανάκληση υφισταμένων στο πληροφοριακό σύστημα 
έκδοσης ενεργειακών πιστοποιητικών (buildingcert), με 
συνέπεια την αδυναμία μέρους πολιτών να υποβάλουν 
έγκαιρα αίτηση στο Πρόγραμμα.

18. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/25531/634/ 21.3.2022 
εισήγηση της περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του 
ν. 4270/2014 (Α’ 143), για το προτεινόμενο σχέδιο τροπο-
ποίησης της κοινής υπουργικής απόφασης του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, με τίτλο «Προκήρυξη του προγράμματος 
“Εξοικονομώ 2021”, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του 
Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού από αυτήν που αναφέρεται στην ανωτέ-
ρω υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/118225/ 2849/10.12.2021 
κοινή υπουργική απόφαση, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/ 
118225/2849/10.12.2021 κοινής απόφασης του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας με τίτλο «Προκήρυξη του προγράμματος 
“Εξοικονομώ 2021”, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του 
Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», ως κατωτέρω:

Α. Το πέμπτο και έκτο εδάφιο της υποενότητας «Δια-
δικασία υποβολής» της ενότητας 5.4 του Οδηγού Εφαρ-
μογής, τροποποιούνται ως εξής:

«Για αιτήσεις μονοκατοικίας/μεμονωμένου διαμερί-
σματος που κατά την λήξη της άνω προθεσμίας βρί-
σκονται σε στάδια καταχώρησης, δίδεται η δυνατότητα 
ολοκλήρωσης της διαδικασίας υποβολής αίτησης, για 
διάστημα με ημερομηνία έναρξης την 4η Απριλίου 2022 
και ημερομηνία λήξης την 15η Απριλίου 2022. Κατά το 
διάστημα αυτό, για όλες τις ενεργές αιτήσεις δεν δίνεται 
η δυνατότητα έναρξης και υποβολής νέας αίτησης.

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων πολυκα-
τοικίας ορίζεται η 18η Απριλίου 2022 και ως ημερομηνία 
λήξης η 30ή Μαΐου 2022.

Οι παραπάνω ημερομηνίες δύναται να τροποποιη-
θούν, εφόσον αυτό καθίσταται αναγκαίο στα πλαίσια λή-
ψης μέτρων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών».

Β. Το πέμπτο εδάφιο της ενότητας 5.5 του Οδηγού 
Εφαρμογής τροποποιείται ως εξής:

«Σε περίπτωση όπου κατά τον έλεγχο των ειδικών πε-
ριπτώσεων διαπιστωθεί η μή τήρηση των άνω όρων, η 
αίτηση θα οδηγείται σε απόρριψη».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑ-
ΕΝ/118225/2849/10.12.2021 κοινή απόφαση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Προκήρυξη του προ-
γράμματος “Εξοικονομώ 2021”, που θα υλοποιηθεί στο 
πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 31 Μαρτίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός  Υφυπουργός Ανάπτυξης
Οικονομικών και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ   
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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,




