
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παράταση της κάλυψης από τον κρατικό προ-
ϋπολογισμό, των ασφαλιστικών εισφορών για 
καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες της 
τέχνης και του πολιτισμού, βάσει του άρθρου 
121 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) και για τους μήνες 
Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2021 και τροποποίηση 
της υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/54407/2118/8-3-2021 
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομι-
κών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
«Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των 
ασφαλιστικών εισφορών σε καλλιτέχνες, δημι-
ουργούς και επαγγελματίες της τέχνης βάσει του 
άρθρου 121 του ν.  4764/2020 (Α’  256)» (Β’  986), 
όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 
Δ.15/Δ’/32662/26-5-2021 (Β’ 2271) κοινή απόφα-
ση των ίδιων Υπουργών.

2 Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης 
«F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩ-
ΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 
με δ.τ. «F.H.L. I. KIRIAKIDIS MARBLES  - GRANITES 
SA», στο καθεστώς ενίσχυσης «Ενισχύσεις Μηχα-
νολογικού Εξοπλισμού» των άρθρων 32 έως 36 
του ν. 4399/2016 (Γ’ κύκλος).

3 Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-K.E./
οικ.6411/Α325/10.03.2021 κοινής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών 
«Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής 
Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε 
κτίρια από τις πλημμύρες της 11ης και 12ης Ιανου-
αρίου και της 1ης Φεβρουαρίου 2021, σε περιοχές 
της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρει-
ας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (Β’ 1049), 
ως προς τις πληγείσες περιοχές.

4 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης προσωπι-
κού του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας 
για το β’ εξάμηνο του 2021.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. Δ.15/Δ’/57914 (1)
Παράταση της κάλυψης από τον κρατικό προϋ-

πολογισμό, των ασφαλιστικών εισφορών για καλ-

λιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες της τέ-

χνης και του πολιτισμού, βάσει του άρθρου 121 

του ν. 4764/2020 (Α’ 256) και για τους μήνες Μάρ-

τιο, Απρίλιο και Μάιο 2021 και τροποποίηση της 

υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/54407/2118/8-3-2021 κοι-

νής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Προσδι-

ορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφα-

λιστικών εισφορών σε καλλιτέχνες, δημιουρ-

γούς και επαγγελματίες της τέχνης βάσει του 

άρθρου 121 του ν. 4764/2020 (Α’ 256)» (Β’ 986), 

όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 

Δ.15/Δ’/32662/26-5-2021 (Β’ 2271) κοινή απόφα-

ση των ίδιων Υπουργών. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.  6 του άρθρου 121 του 

ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας 
υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφο-
ράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη 
ρύθμιση οφειλών προς τους Oργανισμούς Tοπικής Aυ-
τοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 256), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 του ν. 4778/2021 
(Α’ 26).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005  - 
Α’ 98), σε συνδυασμό με την περ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιο-
νομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 143), και ιδίως τις διατάξεις της περ. ιβ 
του άρθρου 20.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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4. Τις διατάξεις του ν. 4651/2019 «Κύρωση του κρατι-
κού προϋπολογισμού έτους 2020» (Α’ 209).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώ-
σεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

6. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Α’ 181).

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. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155) και το π.δ. 2/2021 «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α’ 2).

10. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

11. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 84/2019 «Σύ-
σταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» 
(Α’ 123).

12. Την υπό στοιχεία οικ.1638/45/14-1-2021 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων «Όροι και προϋποθέσεις έντα-
ξης στα μέτρα στήριξης επαγγελματιών της τέχνης και 
του πολιτισμού για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 
2020» (Β’ 112 και διόρθωση σφάλματος Β’ 401), όπως 
τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. οικ.9501/323/2-3-2021 
(Β’ 823), 26618/10-5-2021 (Β’ 1894), 34336/31-5-2021 
(Β’ 2353) και 45409/1-7-2021 (Β’ 2883) κοινές αποφάσεις 
των ίδιων Υπουργών.

13. Την υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/54407/2118/8-3-2021 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Προσδιορισμός της 
διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών σε 
καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες της τέ-
χνης βάσει του άρθρου 121 του ν. 4764/2020 (Α’ 256)» 
(Β’  986), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 
Δ.15/Δ’/32662/26-5-2021 (Β’ 2271) κοινή απόφαση των 
ίδιων Υπουργών.

14. Τα υπ’ αρ. 37325/8-6-2021 και 47831/7-7-2021 ειση-
γητικά σημειώματα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, βάσει της περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 
του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4484/2017 (Α’ 110).

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται οικονομική δαπάνη εκτιμώμενη σε 
ποσό έως έντεκα εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα 
επτά χιλιάδες εξακόσια ευρώ (11.787.600,00€), η οποία 
βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
οικονομικού έτους 2021, στον ΕΦ 1033-5010000000, ΑΛΕ 
2310988001, αποφασίζουμε:

1. Την παράταση της κάλυψης από τον κρατικό προϋ-
πολογισμό, των ασφαλιστικών εισφορών, ασφαλισμένου 
και εργοδότη, για καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγ-
γελματίες της τέχνης και του πολιτισμού, που πρόκειται 
να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού του άρθρου 
121 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) και για τους μήνες Μάρτιο, 
Απρίλιο και Μάιο 2021, σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 26618/
10-5-2021 (Β’  1894), 34336/31-5-2021 (Β’  2353) και 
45409/1-7-2021 (Β’ 2883) κοινές αποφάσεις των Υπουρ-
γών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων.

2. Στο τέλος της υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/54407/2118/
8-3-2021 (Β’ 986) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικο-
νομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως 
τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/32662/
26-5-2021 (Β’ 2271) κοινή απόφαση των ίδιων Υπουργών, 
προστίθεται παρ. 8 ως εξής:

«8. Τα προβλεπόμενα στις παρ. 1, 2, 3, 5 και 6 της πα-
ρούσας για τη διαδικασία κάλυψης των ασφαλιστικών ει-
σφορών από τον κρατικό προϋπολογισμό, εφαρμόζονται 
και στους καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες 
της τέχνης και του πολιτισμού που πρόκειται να λάβουν 
την αποζημίωση ειδικού σκοπού του άρθρου 121 του 
ν. 4764/2020 (Α’ 256) και για τους μήνες Μάρτιο, Απρί-
λιο και Μάιο του 2021, σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 26618/
10-5-2021 (Β’ 1894), υπ’ αρ. 34336/31-5-2021 (Β’ 2353) 
και υπ’ αρ. 45409/1-7-2021 (Β’ 2883) κοινές υπουργικές 
αποφάσεις.

Ως τελική ημερομηνία παραγωγής των οικείων ΑΠΔ 
και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών 
ορίζεται η 30η.11.2021».

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 9 Αυγούστου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Εργασίας και 
Υπουργός Οικονομικών Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ   

Ι

 (2) 
 Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρη-

σης «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙ-

ΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «F.H.L. I. KIRIAKIDIS MARBLES - 

GRANITES SA», στο καθεστώς ενίσχυσης «Ενι-

σχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» των άρ-

θρων 32 έως 36 του ν. 4399/2016 (Γ’ κύκλος).   

 Με την υπό στοιχεία 3539/ΔΠΑ/7/00021/Ε/Ν.4399/
2016/11-08-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Γε-
νικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας 
Μακεδονίας και Θράκης) εγκρίθηκε η υπαγωγή στις δι-
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ατάξεις του ν. 4399/2016 και ειδικότερα στο καθεστώς 
«Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» των άρθρων 
32 έως 36 αυτού (Γ’ κύκλος), επενδυτικού σχεδίου, που 
αναφέρεται στην ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΟ-
ΝΑΔΑΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΝΕΟΥ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΚΑΔ κύριου κλάδου 
δραστηριότητας: 08.11.11, Εξόρυξη μαρμάρων και άλ-
λων ασβεστολιθικών λίθων, για μνημεία ή κτίρια), συνολι-
κού επιλέξιμου κόστους ίσου με 6.786.536,71 € ευρώ και 
συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 6.786.536,71 € 
ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορ-
φή της φορολογικής απαλλαγής ως εξής:

Δ.1 Ποσό ενίσχυσης με τη 
μορφή της ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ
(Για Συμβατική Επένδυση)

ΣΥΝΟΛΟ Δ.1 2.375.287,85 €

Ποσοστά ενίσχυσης ανά κατηγορία δαπανών:

6.1 Υπολογισμός Ποσοστών Ενίσχυσης του 
Επενδυτικού Σχεδίου

Ποσοστά Ενίσχυσης του 
Επενδυτικού Σχεδίου Ποσοστό (%)

Α.1 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ Δαπάνες 
Περιφερειακών Ενισχύσεων 
(άρθρο 8)

ΟΜΑΔΑ Α. Περιφερειακές 
Ενισχύσεις - επενδυτικές 
ενισχύσεις (άρθρο 14 ΓΑΚ 
651/2014)

(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει 
Τόπου εγκατάστασης για 
Μεγάλες Επιχειρήσεις (Άρθρο 
11, παρ. 1)

35,000%

(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω 
ΜΜΕ (ισχύει για επιλέξιμες 
δαπάνες έως 50 εκ €)

-

(γ) Συνολικό ποσοστό 
Ενίσχυσης 35,000%

Οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουρ-
γηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης, ανέρχονται 
σε 0,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ   

 Αριθμ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./9768/Α325 (3)
Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-K.E./

οικ.6411/Α325/10.03.2021 κοινής απόφασης των 

Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύ-

σεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών 

«Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστι-

κής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζη-

μιών σε κτίρια από τις πλημμύρες της 11ης και 

12ης Ιανουαρίου και της 1ης Φεβρουαρίου 2021, 

σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου 

της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδο νίας και 

Θράκης» (Β’ 1049), ως προς τις πληγείσες περι-

οχές. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Της από 28.07.1978 Πράξης Νομοθετικού Περιεχο-

μένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «Περί αποκα-
ταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις περιοχήν 
Βορείου Ελλάδος και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων», η 
οποία κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με τον ν. 867/1979 (Α’ 24), καθώς και το άρθρο 10 του 
ν. 2576/1998 (Α’ 25), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
84 του ν. 4313/2014 (Α’ 261), βάσει του οποίου εκδίδεται 
η παρούσα απόφαση,

2. του άρθρου 2 της από 26.03.1981 Πράξης Νομο-
θετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας 
«Περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981», 
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1190/1981 
(Α’ 203), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου 
του ν. 1190/1981 (Α’ 203), όπως τροποποιήθηκε και συ-
μπληρώθηκε με τις παρ. 42 και 43 του άρθρου 1 του 
ν. 2412/1996 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουρ-
γικό Συμβούλιο σε άλλα Κυβερνητικά όργανα και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 123),

3. του ν. 128/1975 «Περί τροποποιήσεως και συμπλη-
ρώσεως διατάξεων τινών αναφερομένων εις την λει-
τουργία του χρηματοδοτικού συστήματος» (Α’ 178),

4. του τελευταίου εδάφιου της παρ. 3 του άρθρου 3 του 
ν. 1266/1982 «Περί οργάνων ασκήσεως της νομισματι-
κής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 81), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του 
άρθρου 25 του ν. 1418/1984 «Περί Δημοσίων Έργων και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α’ 23),

5. της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 1283/1982 «Για τις 
προθεσμίες υποβολής αιτήσεων δανειοδότησης των 
σεισμοπλήκτων και τη ρύθμιση άλλων θεμάτων» (Α’ 114),

6. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
Διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 112),

7. των άρθρων 20, 23, 77, 79 και 80 του ν. 4270/2014 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως τροποποιήθηκε με 
τον ν. 4337/2015 (Α’ 129),
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8. του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (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),

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

10. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151), σε συνδυασμό με 
το άρθρο 14 του π.δ. 84/2019 (Α’ 123),

11. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (Α’ 180), σε συνδυασμό με το άρθρο 12 
του π.δ. 84/2019 (Α’ 123),

12. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α’ 181), σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του 
π.δ. 84/2019 (Α’ 123),

13. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192), σε συνδυασμό με 
το άρθρο 2 του π.δ. 84/2019 (Α’ 123),

14. του 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),

15. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α’ 121) και της υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 
απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Ανα-
πληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901),

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

17. της υπό στοιχεία Υ22/17.06.2021 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607),

18. της υπ’ αρ. 338/18.7.2019 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Γε-
ώργιο Ζαββό» (Β’ 3051),

19. της υπό στοιχεία Δ16α/04/773/29.11.1990 κοινής 
απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης 
και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χω-
ροταξίας και Δημοσίων Έργων «Εξαίρεση διοικητικών 
πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπο-
γραφών» (Β’ 746),

20. της υπ’ αρ. 50148/542/24.06.1992 κοινής απόφα-
σης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών 
και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου 
«Περιστολή δαπανών Δημοσίου Τομέα» (Β’ 420),

21. της υπό στοιχεία οικ. 6772/Β9β/19.12.2011 από-
φασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων «Τιμολόγιο υπολογισμού της δαπάνης των ερ-
γασιών επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε 
κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές (σει-
σμό, πυρκαγιά, πλημμύρα, κατολίσθηση) και της αντί-
στοιχης Στεγαστικής Συνδρομής» (Β’ 3201), όπως τρο-
ποποιήθηκε με την παρ. ΙΙ της υπό στοιχεία οικ. 11756/

Δ5/16.10.2018 (Β’ 4776, διόρθωση σφάλματος Β’5988) 
απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών,

22. της υπό στοιχεία οικ. 3645/Δ.Β10/28.8.2015 από-
φασης του Γενικού Γραμματέα Υποδομών «Καθορισμός 
ελάχιστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη 
μελετών αποκατάστασης κτιρίων που έχουν υποστεί 
βλάβες από πλημμύρες και την έκδοση σχετικών αδειών 
επισκευής» (Β’ 1894),

23. του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 
17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγο-
ριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά 
και κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθή-
κης (OJL 187, 26-06-2014, p. 1-78), και ιδίως το άρθρο 50,

24. του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 της Επιτροπής της 
25ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγο-
ριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασο-
κομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την 
εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 
108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης» (OJL 193, 01-07-2014, p. 1-75), και ιδίως το 
άρθρο 30,

25. του Κανονισμού (ΕΕ) 1388/2014 της Επιτροπής της 
16ης Δεκεμβρίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατη-
γοριών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποι-
ούνται στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας συμβατών με 
την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 
και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης (L 369, 24-12-2014, p. 37-63), και ιδίως το 
άρθρο 44,

26. του άρθρου 1 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού  
(ΕΕ) 651/2014, του άρθρου 1 του παραρτήματος Ι του 
Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 και του άρθρου 1 του παραρ-
τήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 1388/2014, σχετικά με τον 
ορισμό της «επιχείρησης»,

27. 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) και της παρ. 22 
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημό-
σιας διοίκησης» (Α’ 133), καθώς και το γεγονός ότι από 
τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του προ-
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και του λογαριασμού 
του ν. 128/1975 (Α’ 178).

Β. Έχοντας υπόψη:
1. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-K.E./οικ.6411/Α325/

10.3.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών 
και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση 
Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των 
ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες της 11ης και 12ης 
Ιανουαρίου και της 1ης Φεβρουαρίου 2021, σε περιοχές 
της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (Β’ 1049),

2. την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ.3073/Α321/
16.4.2020 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Με-
ταφορών «Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στε-
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γαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, 
αποπεράτωση και επισκευή κτιρίων που έχουν πληγεί 
από πλημμύρες» (Β’  1577 και διόρθωση σφάλματος 
Β’ 1877),

3. το υπ’ αρ. 85718/851/08.04.2021 αίτημα του Τμή-
ματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενό-
τητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης, με τα συνημμένα του, για συμπληρωματι-
κή οριοθέτηση πληγεισών περιοχών από τις πλημμύρες 
της 11ης και 12ης Ιανουαρίου και της 1ης Φεβρουαρίου 
2021 στον Δήμο Διδυμοτείχου (αρ.πρωτ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./
9768/27.05.2021), με τα συνημμένα απογραφικά δελτία 
αυτοψιών,

4. τις αυτοψίες που διενήργησαν μηχανικοί της Γενι-
κής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών 
Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) στις πληγείσες περιοχές του 
Δήμου Διδυμοτείχου,

5. την υπ’ αρ. 195304/20.07.2021 εισηγητική έκθεση 
δημοσιονομικών επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών,

6. τις έκτακτες στεγαστικές και λοιπές ανάγκες που 
έχουν δημιουργηθεί στους κατοίκους περιοχών του Δή-
μου Διδυμοτείχου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 
που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 11ης και 12ης 
Ιανουαρίου και 1ης Φεβρουαρίου 2021,

7. το γεγονός ότι οι πλημμύρες της 11ης και 12ης Ια-
νουαρίου και 1ης Φεβρουαρίου 2021, που εκδηλώθηκαν 
σε περιοχές του Δήμου Διδυμοτείχου της Περιφερειακής 
Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονί-
ας και Θράκης, ορίζονται ως φυσική καταστροφή,

και επειδή,
- σύμφωνα με το υπ’ αρ. 85718/851/08.04.2021 έγγρα-

φο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερει-
ακής Ενότητας Έβρου, εκ παραδρομής, ο Δήμος Διδυ-
μοτείχου δεν συμπεριέλαβε στο υπ’ αρ. 939/10.02.2021 
(ορθή επανάληψη 22.02.2021) αρχικό του αίτημα οριο-
θέτησης των πληγεισών περιοχών, την Κοινότητα Μά-
νης της Δημοτικής Ενότητας Διδυμοτείχου (αρ.πρωτ. 
Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./9768/27.05.2021),

- από τις αυτοψίες που διενήργησαν μηχανικοί της Γε-
νικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών 
Καταστροφών σε πληγέντα κτίρια της Κοινότητας Μάνης 
του Δήμου Διδυμοτείχου της Περιφερειακής Ενότητας 
Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης, προκύπτει ότι προκλήθηκαν ελαφριές ζημιές σε 
περιορισμένο αριθμό κτιρίων, λόγω των πλημμυρών της 
11ης και 12ης Ιανουαρίου και 1ης Φεβρουαρίου 2021, 
αποφασίζουμε:

1. ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
1.1 Συμπληρώνουμε την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-K.E./

οικ.6411/Α325/10.03.2021 (Β’ 1049) κοινή υπουργική 
απόφαση και εφαρμόζουμε αναλόγως τις διατάξεις της 
από 28.07.1978 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1978 εις 
περιοχήν Βορείου Ελλάδος και ρυθμίσεως συναφών 
θεμάτων», η οποία κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συ-
μπληρώθηκε με τους ν. 867/1979 (Α’ 24), ν. 1048/1980 

(Α’ 101), ν. 1133/1981 (Α’ 54), ν. 1190/1981 (Α’ 203) και 
ν. 1283/1982 (Α’ 114), όπως ορίζεται στο άρθρο 10 του 
ν. 2576/1998 (Α’ 25), το οποίο τροποποιήθηκε με το άρ-
θρο 84 του ν. 4313/2014 (Α’ 261) καθώς και τις σχετι-
κές κανονιστικές πράξεις που ισχύουν σήμερα, για την 
αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τις 
πλημμύρες του θέματος, οι οποίες ορίζονται ως φυσική 
καταστροφή, σε κτίρια τα οποία βρίσκονται εντός των 
διοικητικών ορίων της Κοινότητας Μάνης της Δημοτι-
κής Ενότητας Διδυμοτείχου του Δήμου Διδυμοτείχου 
της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

1.2 Το έργο της αποκατάστασης των ζημιών σε κτίρια 
από τις πλημμύρες της 11ης και 12ης Ιανουαρίου και 1ης 
Φεβρουαρίου 2021, στην Κοινότητα Μάνης της Δημοτι-
κής Ενότητας Διδυμοτείχου του Δήμου Διδυμότειχου της 
Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατο-
λικής Μακεδονίας και Θράκης, αναλαμβάνει η Διεύθυν-
ση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών 
Βορείου Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Β.Ε.), η οποία εφεξής στην 
παρούσα απόφαση θα αποκαλείται «αρμόδια Υπηρεσία».

1.3 Η αρμόδια Υπηρεσία, για το έργο της αποκατάστα-
σης των ζημιών των κτιρίων από τις προαναφερόμενες 
πλημμύρες, δύναται να λάβει υπόψη τις Τεχνικές Εκθέ-
σεις που συντάχθηκαν από τους μηχανικούς της.

2. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
2.1 Ο/Η ιδιοκτήτης/-τρια (ψιλός κύριος, επικαρπωτής 

ή ο/η έχων/-ουσα την πλήρη κυριότητα) ή ο/η διαχει-
ριστής/-στρια (σε περίπτωση διηρημένης ιδιοκτησίας) 
κτιρίου που έχει πληγεί από τις πλημμύρες του θέματος, 
εφόσον επιθυμεί τον έλεγχό του και την έκδοση Έκθεσης 
Αυτοψίας, πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία-
αίτηση γιαδιενέργεια αυτοψίας στο πληγέν κτίριο, εντός 
προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της πα-
ρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η αίτηση αυτή θα συνοδεύεται από τίτλους ιδιοκτησίας, 
οδοιπορικό σκαρίφημα και φωτογραφίες του πληγέντος 
κτιρίου. Οι φωτογραφίες θα φέρουν το όνομα και την 
υπογραφή του/της ιδιοκτήτη/-τριας.

2.2 Ο/Η ιδιοκτήτης/-τρια (ψιλός κύριος, επικαρπω-
τής ή ο/η έχων/-ουσα την πλήρη κυριότητα) ή όλοι οι 
συνιδιοκτήτες/-τριες (σε περίπτωση συνιδιοκτησίας) ή 
ο/η ειδικός διαχειριστής/-στρια (σε περίπτωση διηρη-
μένης ιδιοκτησίας όπου απαιτείται από τις ισχύουσες 
διατάξεις), κτιρίου που έχει πληγεί από τις πλημμύρες 
του θέματος, προκειμένου να καθοριστεί δικαιούχος 
Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) για επισκευή ή ανακατα-
σκευή ανάλογα με τον χαρακτηρισμό του κτιρίου, πρέπει 
να υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία αίτηση με όλα τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στις 
σχετικές υπουργικές αποφάσεις, εντός προθεσμίας:

- ενός (1) έτους από την ημερομηνία παραλαβής της 
έκθεσης αυτοψίας του κτιρίου (η οποία εκδόθηκε βάσει 
της προαναφερόμενης παραγράφου 2.1) ή του Πρωτο-
κόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου 
(Π.Α.Ε.Ε.Κ.) ή

- ενός (1) έτους από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως της παρούσας απόφασης για απευθείας 
έκδοση Άδειας Επισκευής.
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Εντός των ίδιων προθεσμιών δύναται να κατατεθεί και 
αίτηση για έκδοση Άδειας Επισκευής χωρίς χορήγηση 
Στεγαστικής Συνδρομής.

Οι προαναφερόμενες προθεσμίες δύνανται να παρα-
ταθούν με απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφο-
ρών και για χρονικό διάστημα έως δύο (2) έτη.

3. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Το έργο της αποκατάστασης των ζημιών των κτιρίων που 

έχουν υποστεί βλάβες από τις προαναφερόμενες πλημμύ-
ρες και ανήκουν στα διοικητικά όρια των περιοχών που 
οριοθετούνται με την παρούσα απόφαση, διέπεται από τις 
διατάξεις της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- K.E./οικ.6411/Α325/ 
10.03.2021 (Β’ 1049) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικο-
νομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υπο-
δομών και Μεταφορών και της υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/
οικ.3073/Α321/16.4.2020 (Β’ 1577) απόφασης του Υπουρ-
γού Υποδομών και Μεταφορών, που ορίζει τις προθεσμίες 
και τη διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για 
ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή 
κτιρίων που έχουν πληγεί από πλημμύρες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 10 Αυγούστου 2021

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Ανάπτυξης 
Οικονομικών και Επενδύσεων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ 

ΖΑΒΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Αναπληρωτής Υποδομών και 
Υπουργός Εσωτερικών Μεταφορών

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΠΕΤΣΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 9990 (4)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης προσωπι-

κού του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας 

για το β’ εξάμηνο του 2021. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΥΡΕΣΕΩΣ 
ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον α.ν. 192/1936 «Περί ευρέσεως εργασίας εις ερ-

γάτας θαλάσσης» (Α’ 438).

2. Την υπ’  αρ. 70055/2703/9.4.1982 απόφαση του 
Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Έγκριση Κανονισμού 
για την οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Ευρέσεως 
Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ) Πειραιώς» (Β’ 205).

3. Τις διατάξεις:
Α) Του ν.δ. 496/1974 «Περί λογιστικού των ΝΠΔΔ» 

(Α’ 204).
Β) Του άρθρου 20 του ν. 4534/2015 (Α’ 176).
4. Την υπ’ αρ. 2814.5/87420/2020/30.12.2020 απόφα-

ση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
«Έγκριση Προϋπολογισμού Γραφείου Ευρέσεως Ναυτι-
κής Εργασίας (ΓΕΝΕ) οικονομικού έτους 2021».

5. Την υπ’ αρ. 3/7.7.2021 ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ/
ΓΕΝΕ (Θέμα 2ο) «Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης 
υπαλλήλων ΓΕΝΕ Β’ εξαμήνου 2021», αποφασίζουμε:

1. Την έγκριση πραγματοποίησης απογευματινής υπε-
ρωριακής απασχόλησης με αμοιβή, μέχρι δύο χιλιάδες 
τετρακόσιες ώρες (2.400), για είκοσι (20) υπαλλήλους 
που υπηρετούν στο Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργα-
σίας (ΓΕΝΕ), από την δημοσίευση της παρούσας μέχρι 
και 31.12.2021, προς αντιμετώπιση των αυξημένων και 
επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών έτους 2021.

2. O αριθμός του προσωπικού που θα απασχολείται 
υπερωριακά κάθε φορά, καθώς και ο αριθμός των ωρών, 
θα εξαρτηθεί από τις πραγματικές υπηρεσιακές ανάγκες 
και θα καθοριστεί με απόφαση της Διοίκησης του Φορέα, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του 
ΓΕΝΕ, για το διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας 
έως και 31.12.2021.

3. Σε κάθε περίπτωση, οι ώρες υπερωριακής απασχό-
λησης δεν δύναται να υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι 
(120) ανά υπάλληλο, για το διάστημα από τη δημοσίευση 
της παρούσας έως 31.12.2021 και υπεύθυνος για τον 
έλεγχο πραγματοποίησής τους ορίζεται ο Διευθυντής 
ΓΕΝΕ.

4. Η προκαλούμενη δαπάνη θα καλυφθεί από τις εγ-
γεγραμμένες πιστώσεις (ύψους 28.000€) του Κ.Α. 0261 
«Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία» του εγκεκρι-
μένου προϋπολογισμού του ΓΕΝΕ οικονομικού έτους 
2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 12 Ιουλίου 2021

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΔΑΛΗΣ   
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*02037921308210008*

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,
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