
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 2242.10-1.1/ 16055/ 2020 
Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενισχύσεως σε 

ορισμένες κατηγορίες ανέργων ναυτικών, λόγω 

Εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων έτους 2020. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις:
α) Του άρθρου 4 του ν. 6002/1934 «Περί προστασίας 

των ανέργων εργατών θαλάσσης και των οικογενειών 
αυτών» (Α΄ 37), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 29 
του ν. 3450/2006 «Αναβάθμιση και αναδιάρθρωση της 
ναυτικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 64),

β) του άρθρου 40 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) και της 
παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου αυτού, όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4331/ 2015 (Α΄ 69),

γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν. 4075/2012 
«Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστι-
κών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 
2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις (Α΄ 89),

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

ε) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 
2004 για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλειας (EE L 166), όπως ισχύει και του Κανονισμού 
(ΕΚ) 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για καθορισμό 
της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινω-
νικής ασφάλειας (ΕΕ L 284), όπως ισχύει,

στ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),

ζ) του π.δ. 228/ 1998 «Επιδότηση Ανέργων Ναυτικών» 
( Α΄ 176), όπως ισχύει,

η) του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής …Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού» (Α΄ 114),

θ) των άρθρων 1 και 23 του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26),

ι) 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),

ια) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121),

ιβ) της υπ΄αριθμ. 340/18-7-2019 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Θε-
όδωρο Σκυλακάκη» (Β΄3051).

2. Την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οίκου 
Ναύτου, σύμφωνα με το πρακτικό της αριθ. 5195/01/ 
20-01-2020 Συνεδρίασης Δ.Σ./Ο.Ν. (Θέμα 1ο).

3. Την 483-16/01/2020/16-01-2020 (ΑΔΑ: ΩΤ-
ΛΓ469ΗΞΞ-Ρ5) απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του 
Οίκου Ναύτου/ Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

4. Tο γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης προκαλείται συνολικά δαπάνη δύο εκατομμυρίων 
πεντακόσιων χιλιάδων ευρώ (€ 2.500.000) περίπου στον 
ΚΑΕ 0652 – «Επιδόματα εορτών ανέργων» του προϋπο-
λογισμού εξόδων του Ο.Ν., για το οικονομικό έτος 2020.

5. Την αριθ. 2814.5/10263/2020/ΑΣ 2814.5.1/04/ 
2020/13-02-2020 εισήγηση Γ.Δ.Ο.Υ./ Υ.ΝΑ.Ν.Π., αποφα-
σίζουμε:

1. Για τις εορτές του Πάσχα και των Χριστουγέννων 
2020 παρέχεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση υπό τη 
μορφή βοηθήματος από τον προϋπολογισμό του Οίκου 
Ναύτου 2020 (Κ.Α.Ε. 0652), στις αναφερόμενες στις δι-
ατάξεις των παραγράφων 2 και 3 κατηγορίες ανέργων 
ναυτικών. Το ύψος αυτής καθορίζεται:

α) για τις εορτές του Πάσχα 2020 σε:
αα) τριακόσια ευρώ (€300,00), για τους/ τις άγαμους/ 

άγαμες ναυτικούς και
ββ) τριακόσια πενήντα ευρώ (€350,00), για τους/τις 

έγγαμους/ έγγαμες και τους/τις εξομοιουμένους/ εξομοι-
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ουμένους με αυτούς/αυτές ή τους/τις έχοντες/έχουσες 
προστατευόμενα τέκνα.

β) για τις εορτές των Χριστουγέννων 2020 σε:
αα) τριακόσια πενήντα ευρώ (€350,00), για τους άγα-

μους, και
ββ) τετρακόσια ευρώ (€400,00), για τους έγγαμους και 

τους εξομοιουμένους με αυτούς ή τους έχοντες προστα-
τευόμενα τέκνα.

2. Την οικονομική ενίσχυση της υποπαραγράφου α΄ 
της παραγράφου 1 δικαιούνται να λάβουν οι ναυτικοί 
που πληρούν αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις:

α) Έχουν συνολική θαλάσσια υπηρεσία μεγαλύτερη 
από πέντε (5) χρόνια, από την οποία δώδεκα (12) μήνες 
τουλάχιστον μέσα στην τελευταία, πριν από την 19η 
Απριλίου 2020 τριετία ή είκοσι τέσσερις (24) μήνες συ-
νολική θαλάσσια υπηρεσία κατά την τελευταία, πριν από 
την 19η Απριλίου 2020, πενταετία.

β) Έχει μεσολαβήσει, από την τελευταία απόλυσή τους 
και μέχρι την 19η Απριλίου 2020, χρονικό διάστημα όχι 
μικρότερο από τριάντα (30) ημέρες και μέχρι είκοσι τέσ-
σερις (24) μήνες (δηλαδή ανεργία από 19-04-2018 έως 
19-03-2020).

γ) Είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους ανέργων του 
Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας Πειραιά (Γ.Ε.Ν.Ε.) 
και έχουν κάρτα ανεργίας, η οποία εκδόθηκε από την 
ημέρα της τελευταίας απόλυσης του/της ναυτικού και 
μετέπειτα.

δ) Δεν παίρνουν σύνταξη ή δώρο από την πλοιοκτή-
τρια εταιρεία ή βοήθημα οποιασδήποτε άλλης μορφής, 
κατά τον χρόνο της καταβολής και δεν προστατεύονται 
από άλλο δημόσιο ασφαλιστικό φορέα.

Τα επιδόματα ανεργίας και μητρότητας του άρ-
θρου 19 παρ. 2 του π.δ/τος 894/1981 (Α΄ 226) και του 
π.δ. 228/1998 (Α΄ 176), όπως ισχύει σήμερα, καθώς και η 
επιδότηση σπουδαστών σύμφωνα με την κοινή υπουρ-
γική απόφαση 3627.1/01/2005 (Β΄ 89), όπως ισχύει, δεν 
θεωρούνται βοήθημα άλλης μορφής.

ε) Δεν έχουν επιδοθεί σε άλλη βιοποριστική απασχόλη-
ση μετά την αναγραφομένη στο ναυτικό τους φυλλάδιο 
τελευταία απόλυση ή την αναγραφόμενη στο διαβατή-
ριό τους ημερομηνία εισόδου στη Χώρα.

Η συνδρομή των προϋποθέσεων των περιπτώσεων α΄ 
και β΄ ελέγχεται από το ναυτικό φυλλάδιο. Όταν χορη-
γείται άδεια υπολογίζεται ο χρόνος που αναγράφεται σε 
ναυτικό φυλλάδιο και σε περίπτωση μη συγκεκριμένης 
τέτοιας εγγραφής λαμβάνεται υπόψη σχετική ενημέρω-
ση της οικείας λιμενικής αρχής απόλυσης.

3. Την οικονομική ενίσχυση της υποπαραγράφου α΄ 
της παραγράφου 1, δικαιούνται να λάβουν επίσης οι 
κατωτέρω κατηγορίες ανέργων ναυτικών:

α) Ναυτικοί που πάσχουν από χρόνιο νόσημα που 
τους/τις έχει καταστήσει ανίκανους/ανίκανες για οποια-
δήποτε εργασία, εφόσον έχουν πάνω από πέντε (5) χρό-
νια συνολική θαλάσσια υπηρεσία.

β) Ναυτικοί άνεργοι εγγεγραμμένοι/εγγεγραμμένες 
στο Γ.Ε.Ν.Ε. που απολύθηκαν από τις τάξεις των Ενόπλων 
Δυνάμεων μετά την 19η Οκτωβρίου 2019, εφόσον έχουν 
τουλάχιστον δύο (2) χρόνια συνολική θαλάσσια υπη-
ρεσία.

γ) Ναυτικοί άνεργοι εγγεγραμμένοι/εγγεγραμμένες 
στο Γ.Ε.Ν.Ε., που επιδοτήθηκαν κατά τις διατάξεις του 
π.δ. 228/1998 (Α΄ 176), όπως αυτό τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήμερα, για ένα τετράμηνο τουλάχιστον μετά την 
19η Απριλίου 2019 και δεν ναυτολογήθηκαν από τότε 
περισσότερο από έναν (1) μήνα.

Ως τελευταία ημέρα απόλυσης του ναυτικού για τον 
σκοπό της παρούσας θεωρείται η ημερομηνία μέχρι την 
οποία ο ναυτικός δικαιούται σύμφωνα με την κείμενη νο-
μοθεσία μισθού ή αποζημίωσης, συμπεριλαμβανομένης 
της περίπτωσης χορήγησης άδειας.

4. Την οικονομική ενίσχυση της υποπαραγράφου β΄ 
της παραγράφου 1 δικαιούνται να λάβουν οι ναυτικοί 
που πληρούν αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις:

α) Έχουν συνολική θαλάσσια υπηρεσία μεγαλύτερη 
από πέντε (5) χρόνια, από την οποία δώδεκα (12) μήνες 
τουλάχιστον μέσα στην τελευταία, πριν από την 25η 
Δεκεμβρίου 2020 τριετία, ή είκοσι τέσσερις (24) μήνες 
συνολική θαλάσσια υπηρεσία κατά την τελευταία, πριν 
από την 25η Δεκεμβρίου 2020, πενταετία.

β) Έχει μεσολαβήσει, από την τελευταία απόλυσή τους 
και μέχρι την 25η Δεκεμβρίου 2020, χρονικό διάστημα 
όχι μικρότερο από τριάντα (30) ημέρες και μέχρι είκοσι 
τέσσερις (24) μήνες (δηλαδή ανεργία από 25-12-2018 
έως 25-11-2020).

γ) Είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους ανέργων 
του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.) και 
έχουν κάρτα ανεργίας, η οποία εκδόθηκε από την ημέρα 
της τελευταίας απόλυσης του ναυτικού και μετέπειτα.

δ) Δεν παίρνουν σύνταξη ή δώρο από την πλοιοκτή-
τρια εταιρεία ή βοήθημα οποιασδήποτε άλλης μορφής, 
κατά τον χρόνο της καταβολής και δεν προστατεύονται 
από άλλο δημόσιο ασφαλιστικό φορέα.

Τα επιδόματα ανεργίας και μητρότητας του άρθρου 19 
παρ. 2 του π.δ. 894/1981 (Α΄ 226) και του π.δ. 228/1998 
(Α΄ 176), όπως ισχύει σήμερα, καθώς και η επιδότηση 
σπουδαστών σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφα-
ση 3627.1/01/2005 (Β΄ 89), όπως ισχύει, δεν θεωρούνται 
βοήθημα άλλης μορφής.

ε) Δεν έχουν επιδοθεί σε άλλη βιοποριστική απασχόλη-
ση μετά την αναγραφομένη στο ναυτικό τους φυλλάδιο 
τελευταία απόλυση ή την αναγραφομένη στο διαβατή-
ριό τους ημερομηνία εισόδου στη χώρα.

Η συνδρομή των προϋποθέσεων των περιπτώσεων α΄ 
και β΄ ελέγχεται από το ναυτικό φυλλάδιο. Όταν χορη-
γείται άδεια υπολογίζεται ο χρόνος που αναγράφεται σε 
ναυτικό φυλλάδιο και σε περίπτωση μη συγκεκριμένης 
τέτοιας εγγραφής λαμβάνεται υπόψη σχετική ενημέρω-
ση της οικείας λιμενικής αρχής απόλυσης.

5. Την οικονομική ενίσχυση της υποπαραγράφου β΄ 
της παραγράφου 1, δικαιούνται να λάβουν επίσης οι 
κατωτέρω κατηγορίες ανέργων ναυτικών:

α) Ναυτικοί που δεν μπορούν να εργασθούν γιατί πά-
σχουν από χρόνια νοσήματα, εφόσον έχουν πάνω από 
πέντε (5) χρόνια θαλάσσια υπηρεσία.

β) Ναυτικοί άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Γραφείο Ευρέ-
σεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.) που απολύθηκαν από 
τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μετά την 25η Ιουνίου 
2020, εφόσον έχουν τουλάχιστον δύο (2) χρόνια συνο-
λική θαλάσσια υπηρεσία.
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γ) Ναυτικοί άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Γ.Ε.Ν.Ε., που 
επιδοτήθηκαν κατά τις διατάξεις του π.δ. 228/1998 (Α΄ 
176), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για 
ένα τετράμηνο (04 μήνες) τουλάχιστον μετά την 1η Ια-
νουαρίου 2020 και δεν ναυτολογήθηκαν από τότε πε-
ρισσότερο από έναν (1) μήνα.

Ως τελευταία ημέρα απόλυσης του ναυτικού για τον 
σκοπό της παρούσας θεωρείται η ημερομηνία μέχρι την 
οποία ο ναυτικός δικαιούται σύμφωνα με την κείμενη νο-
μοθεσία μισθού ή αποζημίωσης, συμπεριλαμβανομένης 
της περίπτωσης χορήγησης άδειας.

6. Για τον υπολογισμό της αναφερόμενης στις παρα-
γράφους 2 έως 5 συνολικής θαλάσσιας υπηρεσίας, υπο-
λογίζεται η υπηρεσία που έχει αποκτηθεί:

α) σε πλοία με Ελληνική σημαία,
β) σε πλοία με ξένη σημαία, συμβεβλημένα με το Ναυ-

τικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.),
γ) σε πλοία με ξένη σημαία μη συμβεβλημένα με το 

Ν.Α.Τ., εφόσον έχει εξαγορασθεί σύμφωνα με τις ισχύ-
ουσες διατάξεις, χωρίς να θίγονται διατάξεις των ενωσι-
ακών κανονισμών για τον συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης των Κρατών - Μελών της Ε.Ε..

7. Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο ναυτικός νο-
σηλεύθηκε σε κλινική ή νοσοκομείο, με δαπάνες του 
οικείου ασφαλιστικού φορέα ή του πλοιοκτήτη, υπο-
λογίζεται ως θαλάσσια υπηρεσία για τον σκοπό της πα-
ρούσας απόφασης.

8. Κατά τον υπολογισμό της θαλάσσιας υπηρεσίας 
και της ανεργίας, ο μήνας υπολογίζεται σε τριάντα (30) 
ημέρες, όπως ορίζει η περίπτωση 18 του άρθρου 1 του 
π.δ. 894/1981 (Α΄ 226), ως τελευταία δε απόλυση, λογίζε-
ται η ημερομηνία μέχρι την οποία ο ναυτικός δικαιούται 
να λάβει αποζημίωση ή μισθό σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, ιδίως, δε κατά τον Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτι-
κού Δικαίου, που κυρώθηκε με το ν. 3816/1958 (Α΄ 32) 
και τον Κανονισμό για την εφαρμογή απαιτήσεων της 
Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργά-
νωσης Εργασίας, που εγκρίθηκε με την 3522.2/08/2014 
κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1671).

Ναυτολόγηση μέχρι τριάντα (30) ημέρες, δεν θεωρεί-
ται ότι διακόπτει το απαιτούμενο διάστημα ανεργίας.

9. Για τον χαρακτηρισμό νοσήματος των ναυτικών που 
αναφέρεται στην παρούσα ως χρόνιο, αρμόδιοι είναι 
ως εξής:

α) το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.). Οι 
Γνωστοποιήσεις Αποτελέσματος Πιστοποίησης Ποσο-
στού Αναπηρίας, που εκδίδονται από τις Υγειονομικές 
Επιτροπές του ΚΕ.Π.Α. γίνονται υποχρεωτικά δεκτές και 
είναι δεσμευτικές.

β) Για τους δικαιούχους που δεν είναι κάτοικοι περι-
φέρειας Αττικής, εκτός Ν. Κυθήρων, και περιφερειακής 
ενότητας Θεσσαλονίκης, αρμόδιοι είναι και τα Δημόσια 
Νοσοκομεία και οι Δημόσιες Μονάδες Παροχής Υπηρε-
σιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) (όπως 
Τοπικές Μονάδες Υγείας (Το.Μ.Υ.), Κέντρα Υγείας κλπ) 
πλησιέστερα στην κατοικία τους.

10. Η οικονομική ενίσχυση της υποπαραγράφου α΄ 
της παραγράφου 1 καταβάλλεται από την ημερομηνία 
δημοσίευσης της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως έως και την 16η Απριλίου 2020, με πίστωση λογα-
ριασμών πληρωμών τράπεζας των δικαιούχων ναυτικών, 
σταδιακά, μετά την κατάθεση έως και την 15η Απριλίου 
2020 και τον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών 
στον Οίκο Ναύτου Πειραιά ή στις Λιμενικές Αρχές, που 
έχουν ορισθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για 
την παροχή της προβλεπόμενης προστασίας.

11. Η οικονομική ενίσχυση της υποπαραγράφου β΄ 
παραγράφου 1 της παρούσας καταβάλλεται έως την 24η 
Δεκεμβρίου 2020, με πίστωση λογαριασμών πληρωμών 
τράπεζας των δικαιούχων, σταδιακά μετά την κατάθεση 
έως και την 22η Δεκεμβρίου 2020 και τον έλεγχο των 
απαιτούμενων στοιχείων στον Οίκο Ναύτου Πειραιά ή 
στις Λιμενικές Αρχές, που έχουν ορισθεί σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία για την παροχή της προβλεπόμενης 
προστασίας.

12. Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης καταχωρί-
ζεται από την αρμόδια αρχή, με ειδική πράξη στο φυλ-
λάδιο του ναυτικού.

13. H παρούσα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευ-
σής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 5 Μαρτίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Ναυτιλίας και 
Οικονομικών Νησιωτικής Πολιτικής

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ   
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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,
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