
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Σύναψη δεκαπέντε (15) συμβάσεων μίσθωσης 
έργου με ισάριθμα άτομα διαφόρων ειδικοτήτων 
από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας.

2 Σύναψη οκτώ (8) συμβάσεων μίσθωσης έργου με 
ισάριθμα άτομα διαφόρων ειδικοτήτων από το Κέ-
ντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 60471/Δ1/20774 (1)
  Σύναψη δεκαπέντε (15) συμβάσεων μίσθωσης 

έργου με ισάριθμα άτομα διαφόρων ειδικοτή-

των από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περι-

φέρειας Δυτικής Ελλάδας. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ -

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροπο-

ποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 206 Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4305/2014 «Ανοι-
κτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφο-
ριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίη-
ση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής 
νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαι-
τέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Ει-
σαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 237 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 52 του
ν. 4554/2018 «Aσφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμί-
σεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση 
της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνό-
δευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 130 Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 
228 Α΄) «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγ-

γύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και 
άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (ΦΕΚ 
16 Α΄) «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώ-
πων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα -
Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του 
κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

5. 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 (ΦΕΚ 
98 Α΄).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 168 Α΄).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (ΦΕΚ 161 Α΄).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 
210 A΄).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 
160 Α΄).

10. Την αριθμ. οικ. 60135/1579/15-12-2017 απόφαση 
των Υπουργών Εργασίας, κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών «Πρόγραμμα 
Αποϊδρυματοποίηση ατόμων με αναπηρία» (ΦΕΚ 4590 Β΄).

11. Την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./304/36131/12-11-2018 από-
φαση της επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006.

12. Την αριθμ. 7184/02-05-2018 βεβαίωση του ΑΣΕΠ.
13. Το γεγονός, ότι η δαπάνη που προκαλείται με την 

απόφαση αυτή δεν επιβαρύνει τον κρατικό (τακτικό) 
προϋπολογισμό, ανέρχεται στο ποσό των 235.141,38 € 
περίπου και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Κέντρου 
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας των 
ετών 2018 και 2019 (ΚΑΕ 0419 και 0561).

14. Την  αριθμ.  51463/4356/04-10-2018 εισήγηση της 
Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών, σύμφωνα με την παρ. 5 (ε) του άρθρου 24 του
ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄), αποφασίζουμε:

Καθορίζεται ο αριθμός των προσώπων με τα οποία 
μπορεί το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας 
(ΚΚΠΠ) Δυτικής Ελλάδας να συνάψει σύμβαση μίσθωσης 
έργου, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, σε δεκαπέ-
ντε (15) άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, προκειμένου να 
συσταθεί επιτροπή έργου για την υλοποίηση του προ-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

10 Δεκεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 5528

65405



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ65406 Τεύχος Β’ 5528/10.12.2018

γράμματος «Αποϊδρυματοποίηση ατόμων με αναπηρία», 
ως εξής:

α) ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Ψυχιάτρων (επιστη-
μονικός υπεύθυνος), για το συντονισμό και την επιστη-
μονική εποπτεία της επιτροπής έργου,

β) ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Ιατρών Παθολόγων ή 
Γενικής Ιατρικής, για την ασφαλή μετάβαση των φιλοξε-
νουμένων στις νέες δομές,

γ) δύο (2) άτομα ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων, για τη 
συμβουλευτική υποστήριξη των φιλοξενούμενων,

δ) ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών, 
για την εκπαίδευση των φιλοξενούμενων ΑΜΕΑ σε πρα-
κτικές αυτονόμησης και επικοινωνίας,

ε) ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών Αρχιτεκτό-
νων, για την εξεύρεση των κατάλληλων χώρων για την 
εγκαθίδρυση των ΣΥΔ και την ανάλογη διαμόρφωση των 
εσωτερικών χώρων βάσει προδιαγραφών που διέπουν 
τις ΣΥΔ (Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης),

στ) ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής, για 
τη δημιουργία βάσεων δεδομένων, web εφαρμογών και 
ενημέρωση ιστοσελίδων σε σχέση με τις νέες δομές και 
υπηρεσίες του σχεδίου αποϊδρυματοποίησης,

ζ) ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Εργοθεραπευτών, για 
την αξιολόγηση της εργονομίας των νέων δομών φιλο-
ξενίας, για την αξιολόγηση του είδους μηχανικής υπο-
στήριξης που κρίνεται ως βέλτιστη για τις ανάγκες των 
ωφελούμενων, την αποκατάσταση και την αποθεραπεία, 
βασισμένες σε σύγχρονες πρακτικές καθώς και για την 
εκπαίδευση του προσωπικού σε αυτές,

η) δύο (2) άτομα ειδικότητας ΤΕ Κοινωνικών Λειτουρ-
γών, για την ομαλή μετάβαση των 47 φιλοξενούμενων 
του ΚΕΠΕΠ Λεχαινών στις ΣΥΔ, όπως ανάκτηση των οι-
κογενειακών δεσμών των εξυπηρετούμενων, την κοινω-
νικοποίησή τους, την ενημέρωση και προετοιμασία της 
κοινότητας για τις νέες δομές και υπηρεσίες του σχεδίου 
αποϊδρυματοποίησης καθώς και για την εκπαίδευση του 
μόνιμου και επικουρικού προσωπικού,

θ) ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Λογοθεραπευτών, για 
την εκπαίδευση του προσωπικού και των ωφελούμε-
νων σε βέλτιστες και σύγχρονες τεχνικές ανάπτυξης της 
επικοινωνίας και της βλεμματικής επαφής των ωφελού-
μενων ΑΜΕΑ,

ι) ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Φυσιοθεραπευτών, για 
την αποκατάσταση και την αποθεραπεία σύμφωνα με 
σύγχρονες πρακτικές, την εκπαίδευση του προσωπικού, 
καθώς και την αξιολόγηση του είδους της μηχανικής 
υποστήριξης που κρίνεται ως βέλτιστη για τις ανάγκες 
των ωφελούμενων και

ια) τρία (3) άτομα ειδικότητας ΔΕ Κοινωνικών Φροντι-
στών, για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας.

Έργο της Επιτροπής Έργου θα είναι:
1. Η κατάθεση ολοκληρωμένου αναλυτικού σχεδίου 

που θα αφορά σε όλα τα στάδια προετοιμασίας, μετά-
βασης, εγκατάστασης και ανάπτυξης των υπηρεσιών –
μονάδων αποϊδρυματοποίησης.

2. Η εκπαίδευση όλου του υφιστάμενου προσωπικού 
καθώς και του επικουρικού προσωπικού που θα στελε-
χώσει τις νέες δομές σε βέλτιστες πρακτικές κοινωνικής 
φροντίδας.

3. Η εκπαίδευση όλων των φιλοξενούμενων του Πα-
ραρτήματος ΑΜΕΑ Λεχαινών σε δεξιότητες αυτονόμη-
σης και κοινωνικής ένταξης.

4. Η κατάθεση όλων των απαιτούμενων εσωτερικών 
κανονισμών λειτουργίας για τις Στέγες Υποστηριζόμενης 
Διαβίωσης (ΣΥΔ) και για τα υπο-προγράμματα, συμπε-
ριλαμβανομένων και των περιγραμμάτων εργασίας για 
όλες τις ειδικότητες, που θα απασχοληθούν.

5. Η κατάθεση όλων των προβλεπόμενων εργαλείων 
για όλες τις ειδικότητες και Οδηγών Δικαιωμάτων και 
Υπηρεσιών.

6. Την υλοποίηση δράσεων προαγωγής της ένταξης 
των ΣΥΔ στην κοινότητα καθώς και των νέων υπηρεσιών 
στήριξης (ξενώνας βραχείας παραμονής, υπηρεσία ανα-
δοχής, κινητές μονάδες υποστήριξης στο σπίτι).

7. Την αναζήτηση, την επιλογή, τη διαμόρφωση και 
τον εξοπλισμό των ΣΥΔ και των δομών υποστήριξης του 
Προγράμματος Αποϊδρυματοποίησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2018

Οι Υπουργοί

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Διοικητικής
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασυγκρότησης

 ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΖΑ

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ι   

Αριθμ. 57543/Δ1/19781 (2)  
 Σύναψη οκτώ (8) συμβάσεων μίσθωσης έργου 

με ισάριθμα άτομα διαφόρων ειδικοτήτων από 

το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ατ-

τικής. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ -

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ  

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροπο-

ποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 206 Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4305/2014 «Ανοι-
κτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφο-
ριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίη-
ση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής 
νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαι-
τέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Ει-
σαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 237 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 52 του 
ν. 4554/2018 «Aσφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμί-
σεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση 
της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνό-
δευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 130 Α΄).
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3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 
228 Α΄) «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και 
άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (ΦΕΚ 
16 Α΄) «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώ-
πων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα −
Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του 
κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

5. 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 (ΦΕΚ 
98 Α΄).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 168 Α΄).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (ΦΕΚ 161 Α΄).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 
210 A΄).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 
160 Α΄).

10. Την αριθμ. οικ. 60135/1579/15-12-2017 απόφαση 
των Υπουργών Εργασίας, κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών «Πρόγραμμα 
Αποϊδρυματοποίηση ατόμων με αναπηρία» (ΦΕΚ 4590 Β΄).

11. Την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./294/37097/31-10-2018 από-
φαση της επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006.

12. Την αριθμ. 6556/03-05-2018 βεβαίωση του ΑΣΕΠ.
13. Το γεγονός, ότι η δαπάνη που προκαλείται με την 

απόφαση αυτή δεν επιβαρύνει τον κρατικό (τακτικό) 
προϋπολογισμό, ανέρχεται στο ποσό των 136.800,00 €
περίπου και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Κέντρου 
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής των ετών 
2018 και 2019 (ΚΑΕ 0419).

14. Την αριθμ. 51472/4358/04-10-2018 εισήγηση της 
Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών, σύμφωνα με την παρ. 5(ε) του άρθρου 24 του
ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄), αποφασίζουμε:

Καθορίζεται ο αριθμός των προσώπων με τα οποία 
μπορεί το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας 
(ΚΚΠΠ) Αττικής να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου, 

για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, σε οκτώ (8) άτομα 
διαφόρων ειδικοτήτων, προκειμένου να συσταθεί ομάδα 
έργου για την υλοποίηση του προγράμματος «Αποϊδρυ-
ματοποίηση ατόμων με αναπηρία», ως εξής:

α) ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Κοινωνιολόγων,
β) ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Ψυχιάτρων,
γ) ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων,
δ) ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Αρχιτεκτόνων,
ε) ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Κοινωνικών Λειτουρ-

γών,
στ) ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Κοινωνικών Λειτουρ-

γών,
ζ) ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Νοσηλευτικής,
η) ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Εργοθεραπείας.
Έργο της Διεπιστημονικής Ομάδας Έργου θα είναι:
1. Η κατάθεση ολοκληρωμένου και τεκμηριωμένου 

σχεδίου δράσης, που να αφορά σε όλα τα στάδια προε-
τοιμασίας, εγκατάστασης και ανάπτυξης των μονάδων 
αποϊδρυματοποίησης.

2. Η κατάθεση όλων των απαιτούμενων εσωτερικών 
κανονισμών λειτουργίας για τις Στέγες Υποστηριζόμενης 
Διαβίωσης (ΣΥΔ) και για τα υπο-προγράμματα, συμπε-
ριλαμβανομένων και των περιγραμμάτων εργασίας για 
όλες τις ειδικότητες, που θα απασχοληθούν.

3. Η κατάθεση όλων των προβλεπόμενων εργαλείων 
για όλες τις ειδικότητες και Οδηγών Δικαιωμάτων και 
Υπηρεσιών.

4. Η εκπαίδευση όλων των υπαλλήλων, που θα υλοποι-
ήσουν το Πρόγραμμα, πριν τη μετακίνηση των ανθρώ-
πων και κατά την εγκατάσταση.

5. Την υλοποίηση δράσεων προαγωγής της ένταξης 
των ΣΥΔ στην κοινότητα.

6. Την αναζήτηση, την επιλογή, τη διαμόρφωση και τον 
εξοπλισμό των ΣΥΔ και των δομών του Προγράμματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2018

 Οι Υπουργοί

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Διοικητικής
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασυγκρότησης

 ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΖΑ

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  
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*02055281012180004*

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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