
  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. Δ 11/οικ. 21568/620 
Καθορισμός των προϋποθέσεων και ρύθμιση των 

λεπτομερειών του προγράμματος χρηματοδότη-

σης των Δήμων και των νομικών τους προσώπων 

από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-

λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την 

ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και 

βρεφονηπιακής φροντίδας. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 51 του ν. 4520/2018 (Α΄ 30): «Μετεξέλιξη 

του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό 
Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
(ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/
85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώ-
σεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 145).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 99/2017 (Α΄ 141) «Καθορισμός 
προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παι-
δικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν 
εντός νομικών προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας των 
δήμων».

6. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98), όπως 
ισχύει.

7. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α΄ 116 - Διόρθ. σφάλματος Α΄ 121).

8. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

9. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Ερ-
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης» (Α΄ 168), όπως ισχύει.

10. Την αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).

11. Την υπ’ αριθμ. Υ28/09.10.2015 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώ-
τρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου» (Β΄ 2168), όπως 
τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Υ70/11.11.2015, Υ43/ 
28.04.2017 και Υ89/30.11.2017 αποφάσεις του Πρωθυ-
πουργού (Β΄ 2441, Β΄ 1510 και Β΄ 4195).

12. Την υπ’ αριθμ. 41087 κοινή υπουργική απόφαση 
(4249/Β΄/2017) «Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δη-
μοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών».

13. Το άρθρο 100 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

14. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 20880/3901/12-4-2018 από-
φαση ανάληψης δέσμευσης πίστωσης που καταχωρίστη-
κε με α.α. 35853 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πλη-
ρωμής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ: 63Κ6465Θ1Ω-5ΥΟ).

15. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 19254/209/30-3-2018 ειση-
γητική έκθεση Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

16. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ-
ϋπολογισμού, ύψους 15.000.000,00 ευρώ η οποία θα 
καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης οικονομικού έτους 2018, και ειδικό-
τερα τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Φ. 220 ΚΑΕ 2767 
«Χρηματοδότηση για την υλοποίηση του Προγράμματος 
για την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και 
βρεφονηπιακής φροντίδας σε δήμους», αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις προϋποθέσεις, τους όρους και τη διαδι-
κασία του προγράμματος χρηματοδότησης των Δήμων και 
των νομικών τους προσώπων από πόρους του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης για την ίδρυση και λειτουργία νέων τμημάτων βρε-
φικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας, ως εξής:

1. Σκοπός της χρηματοδότησης
Η χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινω-

νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης πραγμα-
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τοποιείται με σκοπό την ίδρυση και λειτουργία έως δύο 
(2) νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπι-
ακής φροντίδας σε κάθε Δήμο.

2. Δικαιούχοι της χρηματοδότησης
1. Ως δικαιούχοι της χρηματοδότησης ορίζονται:
α. Όλοι οι δήμοι της χώρας οι οποίοι ήδη λειτουργούν, 

σταθμούς με τμήματα βρεφικής, παιδικής και βρεφονη-
πιακής φροντίδας,

β. τα Νομικά Πρόσωπα των Δήμων τα οποία ήδη λει-
τουργούν σταθμούς με τμήματα βρεφικής, παιδικής ή 
βρεφονηπιακής φροντίδας.

2. Τα νέα τμήματα δύναται να ενταχθούν σε ήδη λει-
τουργούντες σταθμούς, εφόσον σε αυτούς υπάρχει 
ελεύθερος χώρος ικανός να διαμορφωθεί ώστε να τα 
στεγάσει, ή να αποτελέσουν τμήματα νέου/νέων σταθ-
μού/σταθμών που θα συστήσει ο Δήμος.

3. Η συνολική επιχορήγηση για τους δικαιούχους των 
κατηγοριών (α), (β) δε μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 
50.000,00 ευρώ για τις κατηγορίες δαπανών του άρ-
θρου 2 για

• ένα τμήμα δυναμικότητας 12 βρεφών,
• ένα τμήμα δυναμικότητας 25 νηπίων.
4. Ειδικότερα για τους δήμους του κατωτέρω πίνα-

κα και τα νομικά πρόσωπα αυτών όπου διαπιστώθηκε 
σημαντική απόκλιση μεταξύ των αξιών τοποθέτησης 
(vouchers) βρεφών και νηπίων σε μονάδες προσχολικής 
φροντίδας και των διαθέσιμων θέσεων σε βρεφικούς, 
παιδικούς ή βρεφονηπιακούς σταθμούς, δημοτικούς 
ή του ιδιωτικού τομέα, η χρηματοδότηση δύναται να 
ανέλθει στο ποσό των 75.000,00 ευρώ για τη δημιουρ-
γία δυο από τα ως άνω τμήματα και για τις κατηγορίες 
δαπανών του άρθρου. Η συνολική χρηματοδότηση στην 
συγκεκριμένη περίπτωση δε μπορεί να ξεπερνά το ποσό 
των 75.000,00 ευρώ.

1 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
2 ΑΓΡΙΝΙΟΥ
3 ΑΘΗΝΑΙΩΝ
4 ΑΙΓΙΑΛΙΑΣ
5 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
6 ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ
7 ΑΧΑΡΝΩΝ
8 ΒΕΡΟΙΑΣ
9 ΒΟΛΟΣ

10 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
11 ΓΛΥΦΑΔΑΣ
12 ΔΕΛΤΑ
13 ΔΙΟΝΥΣΟΥ
14 ΔΡΑΜΑ
15 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
16 ΕΟΡΔΑΙΑΣ
17 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
18 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
19 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
20 ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
21 ΘΕΡΜΗΣ
22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

23 ΘΗΒΑΙΩΝ
24 ΙΛΙΟΥ
25 ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ
26 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
27 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
28 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
29 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
30 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
31 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
32 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
33 ΚΕΡΚΥΡΑΣ
34 ΚΙΛΚΙΣ
35 ΚΟΖΑΝΗ
36 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
37 ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ
38 ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
39 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
40 ΛΑΓΚΑΔΑ
41 ΛΑΜΙΕΩΝ
42 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
43 ΛΕΒΑΔΕΩΝ
44 ΛΕΣΒΟΥ
45 ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
46 ΜΕΓΑΡΕΩΝ
47 ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ
48 ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ
49 ΞΑΝΘΗΣ
50 ΠΑΤΡΕΩΝ
51 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
52 ΠΕΙΡΑΙΩΣ
53 ΠΕΛΛΑΣ
54 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
55 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
56 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
57 ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ
58 ΠΥΡΓΟΥ
59 ΡΕΘΥΜΝΗΣ
60 ΡΟΔΟΥ
61 ΣΕΡΡΩΝ
62 ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
63 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
64 ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
65 ΦΥΛΗΣ
66 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
67 ΧΑΝΙΩΝ
68 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
69 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

3. Αντικείμενο της χρηματοδότησης
Η χρηματοδότηση του άρθρου 1 της παρούσας καλύ-

πτει τη δαπάνη για:
1) εργασίες ανακαίνισης - επισκευής και διαμόρφωσης 

υφιστάμενων κενών και ελεύθερων κτιριακών χώρων οι 
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οποίοι ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, χρήση και νομή 
στους Δήμους ή νομικά τους πρόσωπα, ή είναι παραχω-
ρημένοι σε αυτούς κατά χρήση ή μισθωμένοι από αυτούς,

2) το κόστος προμήθειας του απαραίτητου εξοπλισμού 
για τη λειτουργία των νέων τμημάτων φροντίδας βρε-
φών και νηπίων, πιθανές δαπάνες αναγκαίων προπαρα-
σκευαστικών και υποστηρικτικών μελετών και υπηρε-
σιών. Οι εργασίες διαμόρφωσης του χώρου κάθε νέου 
τμήματος πρέπει να διασφαλίζουν την απόλυτη τήρηση 
των προδιαγραφών που ορίζει το π.δ. 99/2017 (Α΄ 141).

4. Διαδικασία υποβολής εκδήλωση ενδιαφέροντος 
συμμετοχής για χρηματοδότηση

Φορέας υλοποίησης εκτέλεσης και διαχείρισης του 
προγράμματος είναι η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Οι ειδικότεροι όροι 
υλοποίησης, εκτέλεσης του προγράμματος και διαχεί-
ρισης των μεταβιβαζόμενων πόρων καθορίζονται με 
προγραμματική σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ των 
Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών και της Ε.Ε.Τ.A.A. Α.Ε., 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).

Για τη χρηματοδότηση του προγράμματος τηρείται η 
παρακάτω διαδικασία:

α. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για λογαριασμό του Υπουργείου Ερ-
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης δημοσιεύει πρόσκληση προς τους δικαιούχους, για 
εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής προς ένταξη του 
Δήμου ή του νομικού του προσώπου στο πρόγραμμα 
χρηματοδότησης. Με την πρόσκληση καθορίζονται ο 
χρόνος υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς 
και λοιπές λεπτομέρειες σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρούσα κοινή υπουργική απόφαση.

β. Οι δικαιούχοι υποβάλλουν στην Ε.Ε.Τ.A.A. Α.Ε. 
εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής για τη χρημα-
τοδότηση του Δήμου ή του νομικού του προσώπου 
με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παι-
δικής και βρεφονηπιακής φροντίδας και σε κάθε πε-
ρίπτωση όχι περισσότερα των δύο (2) τμημάτων ανά 
Δήμο, κατόπιν σχετικής απόφασης του Δημοτικού του 
Συμβουλίου ή του Διοικητικού Συμβουλίου του νομι-
κού προσώπου του, ανάλογα με το αν προτίθενται να 
λειτουργήσουν τα νέα τμήματα Δήμοι ή νομικά τους 
πρόσωπα.

γ. Η ανωτέρω πρόταση συνοδεύεται από έγγραφο, 
το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε τα 
παρακάτω στοιχεία:

1. Τον αριθμό των νέων τμημάτων που θα δημιουργη-
θούν, την κατηγορία των τμημάτων.

2. Σύντομη περιγραφή των απαιτούμενων εργασιών 
και προμηθειών, τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό της 
ενέργειας, την περιληπτική τεκμηρίωσή του.

3. Την αναθέτουσα αρχή για τις εργασίες και την προ-
μήθεια σε περίπτωση που αρμοδιότητες αναθέτουσας 
αρχής δεν ασκεί ο δικαιούχος OTA.

4. Νομιμοποιητικά στοιχεία χρήσης του ακινήτου σύμ-

φωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 99/2017 (κυριότητα του 
κτιρίου, μισθωτήριο συμβόλαιο, παραχωρητήριο).

5. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής και το ανω-
τέρω έγγραφο υποβάλλονται στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. σύμφω-
να με τα οριζόμενα στη σχετική πρόσκληση.

5. Διαδικασία εκταμίευσης της χρηματοδότησης
1. Η χρηματοδότηση των Δήμων από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. 

γίνεται σταδιακά ως εξής:
α) Με την υποβολή στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. της περιλη-

πτικής διακήρυξης του διαγωνισμού που θα διενερ-
γήσει Δήμος ή το νομικό πρόσωπο για την εκτέλεση 
της ενέργειας δίνεται προκαταβολή ίση με το 30% της 
χρηματοδότησης, σύμφωνα με το ύψος των επί μέρους 
διακηρύξεων,

β) με την υποβολή στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. της τροποποι-
ημένης άδειας λειτουργίας της δομής ή της άδειας λει-
τουργίας νέας δομής καταβάλλεται το υπόλοιπο 70% της 
χρηματοδότησης, σύμφωνα με το ύψος των επί μέρους 
κατακυρώσεων.

2. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμμα-
τος μεταφέρεται από τον τακτικό προϋπολογισμό του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης στον προϋπολογισμό έτους 2018 
της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. αντίστοιχα με το σχεδιασμό χρηματο-
δότησης των Δήμων και των νομικών τους προσώπων, 
ως εξής:

α) η πρώτη δόση, ίση με το 30% της χρηματοδότησης 
μεταφέρεται στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. μετά την βεβαίωση της 
οικείας επιτροπής παρακολούθησης της προγραμματι-
κής σύμβασης για την υποβολή των στοιχείων που ανα-
φέρονται στην παρ. 1.α του παρόντος άρθρου,

β) η επόμενη δόση μεταφέρεται στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. 
μετά την βεβαίωση της οικείας επιτροπής παρακολού-
θησης της προγραμματικής σύμβασης για την υποβολή 
των στοιχείων που αναφέρονται στην παρ. 1.β, του πα-
ρόντος άρθρου.

3. Η υποβολή της περιληπτικής διακήρυξης του δια-
γωνισμού που θα διενεργηθεί από τους Δήμους και τα 
νομικά πρόσωπα αυτών, θα πρέπει να έχει υποβληθεί 
μέχρι την 30η/6/2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 12 Απριλίου 2018

Οι Υπουργοί

 Αναπληρώτρια Υπουργός
 Εργασίας, Κοινωνικής 
 Ασφάλισης και Κοινωνικής
Εσωτερικών Αλληλεγγύης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ  
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας: 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 κυκλο-
φορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131). 

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 αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία 
αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε 
με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος 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) προσαυξάνεται 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 Δημοσιευτέας Ύλης. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, 

με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπη-

ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι: 

www.et.gr/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων ή Τεύχη ή Διάθεση ΦΕΚ ή Πώληση ή Συν-

δρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας δίδονται πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). 

Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν 
τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημο-
σίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογρα-
φικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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