
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έκτακτη επιχορήγηση στους Δήμους Ανατολικής 
Σάμου, Μυτιλήνης και Χίου για την ανάληψη δρά-
σεων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση του 
κορωνοϊού COVID-19.

2 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο 
της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνί-
ων, σύμφωνα με την παρ.  8 του άρθρου 23 του 
ν. 4141/2013 (Α’ 81).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 116946 (1)
   Έκτακτη επιχορήγηση στους Δήμους Ανατολικής 

Σάμου, Μυτιλήνης και Χίου για την ανάληψη δρά-

σεων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση του 

κορωνοϊού COVID-19.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου δέκατου ένατου της από 10 Αυγούστου 

2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες 
ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνι-
κού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά 
του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργα-
σίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.» 
(Α’ 157), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4722/2020 
(Α’ 177),

β. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

γ. του ν. 4375/2016 «Οργάνωση και λειτουργία Υπη-
ρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδο-
χής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραμματείας 
Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας 
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου “σχετικά με 

τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση 
του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)” 
(L 180/29.06.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων 
διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 51),

δ. του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της 
Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών 
Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιο-
νομικής Στρατηγικής 2019 - 2022 και λοιπές διατάξεις» 
(Α’ 105),

ε. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133),

στ. του ν. 4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης 
Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση 
της ΓΓΠΠ, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολι-
τικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 27).

ζ. του ν. 4762/2020 «Κύρωση του κρατικού προϋπο-
λογισμού οικονομικού έτους 2021» (Α’  251),

η. 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 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

θ. του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145),

ι. του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευ-
σης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 4),

ια. τις διατάξεις του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού 
και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 5),

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

ιγ. του π.δ.. 106/2020«Οργανισμός Υπουργείου Μετα-
νάστευσης και Ασύλου» (Α’ 255),

2. Την υπό στοιχεία Υ.70/30.10.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’  4805),

3. Την υπό στοιχεία 2/31040/ΔΠΓΚ/29-07-2020 
υπουργική απόφαση με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 
2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφασης του Αναπληρω-
τή Υπουργού Οικονομικών “Οικονομική και Διοικητική 
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Ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού” (Β’ 3240)», 
(Α.Δ.Α.: ΩΑΣΔΗ-ΧΕΔ),

4. Την υπό στοιχεία 2/77556/ΔΠΓΚ/26-11-2020 εγκύ-
κλιο του Υπουργείου Οικονομικών περί κατανομής πι-
στώσεων κρατικού προϋπολογισμού 2021 σε αναλυτικό 
επίπεδο(ΑΔΑ: 6ΤΥΛΗ-0Ι0),

5. Την υπ’ αρ. 15278/16-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΟ2Ρ46ΜΔΨΟ-
Ζ1Χ) απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύ-
λου για την κατανομή πιστώσεων τακτικού προϋπο-
λογισμού οικονομικού έτους 2021 των Ε.Φ. 1055-101, 
1055-202, 1055- 203, 1055-204, 1055-205 και 1055-501 
σε επιμέρους Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εξόδων,

6. Την  υπό στοιχεία 2/48219/ΔΠΓΚ/22-02-2021 εγκύ-
κλιο του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Εκτέλεση 
Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021(Α.Δ.Α.Ψ4ΣΡΗ-
ΜΦ3),

7. Το υπό στοιχεία Γ.Δ.279/04-03-2021 αίτημα Δήμου 
Μυτιλήνης (αρ. πρωτ. Γρ. Υπουργού 754/05-03-2021)
για επιχορήγηση ποσού εξακοσίων χιλιάδων ευρώ 
(600.000,00€) με επισημειωματική σύμφωνη γνώμη του 
Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου,

8. Το υπό στοιχεία Γ.Δ. 16163/04-03-2021 αίτημα 
Δήμου Χίου (αρ. πρωτ. Γρ. Υπουργού 803/10-03-2021)
για επιχορήγηση ποσού εξακοσίων χιλιάδων ευρώ 
(600.000,00€) με επισημειωματική σύμφωνη γνώμη του 
Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου,

9. Το υπ’ αρ. 47/05-03-2021 αίτημα Δήμου Ανατολι-
κής Σάμου (αρ. πρωτ. Γρ. Υπουργού 770/08-03-2021)
για επιχορήγηση ποσού εξακοσίων χιλιάδων ευρώ 
(600.000,00€) με επισημειωματική σύμφωνη γνώμη του 
Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου,

10. Το υπ’  αρ. 25.0/2066/31-03-2021 εισηγητικό 
έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής Αιτούντων 
Άσυλο.

11. Την υπ’ αρ. 41756/02-06 -2021 εισηγητική έκθεση 
δημοσιονομικών επιπτώσεων της ΓΔΔΟΥ του Υπουργεί-
ου Μετανάστευσης και Ασύλου σύμφωνα με την οποία 
από την παρούσα προκαλείται δαπάνη συνολικού ποσού 
ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων (1.800.000,00)
ευρώ σε βάρος των εγγεγραμμένων πιστώσεων του 
κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 
του Ειδικού Φορέα 1055-205-0000000 του Υπουργείου 
Μετανάστευσης και Ασύλου.

12. Την υπ’ αρ. 98376/1-7-2021 απόφαση έγκρισης 
δέσμευσης πίστωσης ύψους 1.800.000,00 ευρώ της 
Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου 
Μετανάστευσης και Ασύλου, με Α.Δ.Α. ΩΚΟΜ46ΜΔΨΟ-
ΡΘΓ, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Την επιχορήγηση των Δήμων Ανατολικής Σάμου, Μυτι-

λήνης και Χίου με το ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτα-
κοσίων χιλιάδων (1.800.000,00) ευρώ, όπως αναλύεται 
ανά Δήμο στον ακόλουθο πίνακα, με σκοπό την υλοποίη-
ση δράσεων που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 
και αποσκοπούν στην ενίσχυση συναφών δράσεων των 
ανωτέρω Δήμων και ειδικότερα:

α. την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού,
β. την προμήθεια υγειονομικού υλικού και

γ. την κάλυψη άλλων επιτακτικών και αιφνιδίων καθη-
μερινών αναγκών που ανακύπτουν λόγω της υγειονο-
μικής κρίσης και του μεταναστευτικού - προσφυγικού 
ζητήματος.

Δήμος (1) ΝΟΜΟΣ (2) Ποσό (€)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 600.000,00

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 600.000,00
ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 600.000,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 1.800.000,00

Άρθρο 2
Η καταβολή της ως άνω επιχορήγησης στους Δήμους 

Ανατολικής Σάμου, Μυτιλήνης και Χίου, θα πραγματοποι-
ηθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του τακτικού προ-
ϋπολογισμού του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύ-
λου με μεταφορά πιστώσεων από τον Α.Λ.Ε. 2420205001 
«Δημοτικά τέλη άρθρου 195 ν. 4662/2020» του Ε.Φ. 
1055-205 «Ειδική Γραμματεία Συντονισμού Εμπλεκομέ-
νων Φορέων» στον Α.Λ.Ε. 2310401899 «Επιχορήγηση σε 
ΟΤΑ Α’ βαθμού για λοιπούς σκοπούς» του ιδίου Ειδικού 
Φορέα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Η 
πληρωμή της δαπάνης θα πραγματοποιηθεί με την έκδο-
ση Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής με δικαιούχους 
τους Δήμους Ανατολικής Σάμου, Μυτιλήνης και Χίου.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη-
μοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Ιουλίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Μετανάστευσης
Υπουργός Οικονομικών και Ασύλου
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 582 (2) 
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο 

της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνί-

ων, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 23 του 

ν. 4141/2013 (Α’ 81).

  Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.)»

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. των άρθρων 25 έως και 54 του ν. 4002/2011 

«Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του 
Δημοσίου Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημο-
σιονομική εξυγίανση Θέματα αρμοδιότητας Υπουρ-
γείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α’  180), ιδί-
ως δε τη διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 23 του 
ν. 4141/2013 (Α’ 81),
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β. των άρθρων 16 έως και 23 του ν. 3229/2004 «Επο-
πτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος 
τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστι-
κών Προτύπων και άλλες διατάξεις» (Α’ 38) και συμπλη-
ρωματικά τις διατάξεις του ν. 3051/2002 «Συνταγματικά 
κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και 
συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημό-
σιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις» (Α’ 220),

γ. των άρθρων 18 και 19 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό 
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

δ. του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των 
Προσωπικών Δεδομένων [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679] και 
του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προ-
σωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού 
(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 (ΕΕ) 2016/680 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),

ε. του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45),

στ. του Κεφαλαίου ΙΑ’ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ-ΠΡΟ-
ΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 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).

2. Την υπ’ αρ. 56660/1679/22.12.2011 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρι-
σμού «Πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής 
Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)» (Β’ 2910).

3. Την υπό στοιχεία 145940/ΕΞ 2020/21.12.2020 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 1089) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, 
σε συνδυασμό με τις υπ’ αρ. 2/63389/0004/21.07.2016 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 397), 2/3935/0004/24.07.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 428), 
οικ. 9433 ΕΞ 2019/13.02.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ.  64), 3557 ΕΞ 
2020/14.01.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 20) όμοιες αποφάσεις, περί 
συγκρότησης της Ε.Ε.Ε.Π.

4. Την υπό στοιχεία 79300 ΕΞ 2020/23.7. 2020 απόφα-
ση του Υπουργού Οικονομικών «Θέσπιση Κανονισμού 
Παιγνίων περί Διαχείρισης Αλλαγών στα Κεντρικά Πλη-
ροφοριακά Συστήματα (ΚΠΣ) (Β’ 3261).

5. Την υπό στοιχεία 79835/ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφα-
ση του Υπουργού Οικονομικών «Θέσπιση Κανονισμού 
Παιγνίων για τη Διοργάνωση και Διεξαγωγή Τυχερών 
Παιγνίων μέσω Διαδικτύου» (Β’ 3265, Διόρθωση σφαλ-
μάτων Β’ 4441).

6. Την υπ’ αρ. 509/1/11.09.2020 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., 
«Χορήγηση Άδειας Καταλληλότητας Συνεργατών Προ-
ωθητικών Ενεργειών Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύ-
ου και εγγραφή στο Μητρώο Συνεργατών (Αffiliates)» 
(Β’ 4140).

7. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών κατά 
την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Αρχής με σκοπό την 
ταχεία διεκπεραίωση του έργου της καθώς και την εύ-
ρυθμη και αποδοτική λειτουργία της.

8. Την υπό στοιχεία Π 292 ΕΞ/09.07.2021 εισήγηση του 
Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π.

9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π.

10. Τη συζήτηση που ακολούθησε μεταξύ των μελών 
της Ε.Ε.Ε.Π., αποφασίζουμε:

1. Τη μεταβίβαση των κάτωθι αρμοδιοτήτων στον Πρό-
εδρο της Ε.Ε.Ε.Π. σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 23 
του ν. 4141/2013 (Α’ 81):

α. Την έγκριση της προσφοράς στοιχηματικών γεγονό-
των, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 της υπ’ αρ. 
79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφασης του Υπουργού Οι-
κονομικών (Β’ 3265, Διόρθωση σφαλμάτων Β’ 4441).

β. Την εγγραφή παικτών στο Μητρώο Αποκλεισμένων 
που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π., σύμφωνα με το άρθρο 20 της υπ’ αρ. 
79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφασης του Υπουργού Οι-
κονομικών (Β’ 3265, Διόρθωση σφαλμάτων Β’ 4441).

γ. Την έκδοση και τον ορισμό της μορφής, καθώς και 
τυχόν πρόσθετων πληροφοριών, της μορφής τήρησης 
και του τρόπου κωδικοποίησης, απεικόνισης και επαλή-
θευσης των πληροφοριών του Δελτίου Καταλληλότητας, 
σύμφωνα με το άρθρο 12 της υπό στοιχεία 79305 ΕΞ 
2020/23.7.2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών 
(Β’ 3262, Διόρθωση σφαλμάτων Β’ 4441).

δ. Την έγκριση αλλαγής καθώς και την αξιολόγηση πως 
δεν πρόκειται για Σημαντική Αλλαγή στα Κεντρικά Πλη-
ροφοριακά Συστήματα των Κατόχων Άδειας, σύμφωνα 
με την παρ. 3.5 του άρθρου 3 και την παρ. 4.2 του άρθρου 
4 της υπό στοιχεία 79300 ΕΞ 2020/23.7.2020 απόφασης 
του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 3261).

ε. Την έγκριση διεξαγωγής των Λοιπών Διαδικτυακών 
Παιγνίων της περ. κβ’ του άρθρου 25 του ν. 4002/2011 
(Α’ 180).

στ. Την έγκριση άδειας Καταλληλότητας Συνερ-
γάτη (Αffiliate) σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ’  αρ. 
509/1/11.09.2020 απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. (Β’ 4140).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Ιουλίου 2021

Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΖΑΝΑΤΟΣ   
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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,


		2021-07-19T14:28:47+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




