
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 6301 
Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για την κά-

λυψη αναγκών δημόσιας υγείας για την προσωρι-

νή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώ-

πιση του κινδύνου της μετάδοσης του COVID-19.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 2 του άρθρου 121 του ν. 4790/2021 «Κα-

τεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας 
υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας 
του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική 
προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων 
και άλλα ζητήματα» (Α’ 48),

β. του ν. 4276/2014 «Απλούστευση διαδικασιών λει-
τουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών 
υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 155),

γ. του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρο-
νικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις (Α’184) 
δ. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.» (Α’ 143),

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

στ. του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με 
το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε 
σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

ζ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α΄181).

η. του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρι-
σμού» (Α΄ 157).

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

ι. της υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-

πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β΄4805).

2. Την υπ’ αρ. 6010/7-4-2021 εισήγηση της Προϊστα-
μένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού, σύμφωνα με 
την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης προκαλεί 
δαπάνη ύψους 5.000.000,00 ευρώ η οποία θα αντιμετω-
πιστεί από εγκεκριμένες πιστώσεις του Τακτικού κρατι-
κού προϋπολογισμού σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2/62849/
7-4-2021 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

3. Την υπ’ αρ. 2/62849/7-4-2021 απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονομικών περί μεταφοράς πιστώσεων ποσού 
ύψους 5.000.000,00 ευρώ στον Ειδικό Φορέα 1045-501-
0000000 και ΑΛΕ 2440989001, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αντικείμενο απόφασης

Με την παρούσα θεσπίζεται για την τουριστική περίο-
δο 2021 διαδικασία επιλογής τουριστικών καταλυμάτων 
της υποπερ. αα’ της περ. α ’και της υποπερ. γγ’ της περ. 
β’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155) 
για τη φιλοξενία φυσικών προσώπων/ επιβεβαιωμένων 
κρουσμάτων COVID-19 και των στενών επαφών τους, 
σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων υγειονομικών 
αρχών καθώς και διαδικασία μίσθωσης και αποζημίωσης 
των επιλεγέντων καταλυμάτων.

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις για την υπαγωγή τουριστικών 
καταλυμάτων σε καθεστώς μίσθωσης 
(καταλύματα «για την προσωρινή διαμονή 
φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση 
του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19»)

1. Προκειμένου να υπαχθούν τα ως άνω τουριστικά 
καταλύματα σε καθεστώς μίσθωσης για την κάλυψη 
έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με 
την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο 
της ελληνικής επικράτειας θα πρέπει να πληρούνται οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Να βρίσκονται εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων/
Νήσων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση εκ-
δήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδεται και δημοσιεύεται 
από το Υπουργείο Τουρισμού.

β. Να ανήκουν σε κατηγορία κατάταξης τουλάχιστον 
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2 αστέρων ή 2 κλειδιών ανάλογα με τη μορφή του του-
ριστικού καταλύματος.

γ. Να λειτουργούν πληρώντας όλες τις νόμιμες προς τού-
το προϋποθέσεις, σύμφωνα με την κείμενη τουριστική και 
υγειονομική νομοθεσία (ΕΣΛ ή γνωστοποίηση έναρξης λει-
τουργίας, άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κ.υ.ε. ή γνωστο-
ποίηση έναρξης λειτουργίας αυτών). Διευκρινίζεται ότι η 
νομιμότητα λειτουργίας τους (π.χ. Ειδικό Σήμα Λειτουρ-
γίας σε ισχύ, γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας τους 
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα notifybusiness.gov.gr), 
θα πρέπει να εξασφαλίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της δι-
άθεσής τους για τους σκοπούς διαχείρισης ενδεχόμενων 
κρουσμάτων του ιού COVID-19.

δ. Να τηρούν τα προβλεπόμενα στην υπ’ αρ. 1881/
29.05.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2084) «Ειδικά 
πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου» και να έχουν 
προμηθευτεί προς τούτο το προβλεπόμενο στο άρθρο 
4 της ως άνω κοινή υπουργική απόφαση. Σήμα Πιστο-
ποίησης “HealthFirst”.

ε. Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 
(εστιατόρια/ κυλικεία/ σνακ μπαρ) του καταλύματος, 
εφόσον υφίστανται, δύνανται να λειτουργούν μόνο ως 
παρασκευαστήρια γευμάτων. Η παροχή γευμάτων είναι 
υποχρεωτική, τα γεύματα διανέμονται από το προσω-
πικό του τουριστικού καταλύματος στους διαμένοντες, 
με δίσκο ο οποίος τοποθετείται έξω από την πόρτα του 
δωματίου.

στ. Τα τουριστικά καταλύματα που θα επιλεγούν δε-
σμεύονται αποκλειστικά για τη φιλοξενία κρουσμάτων 
του ιού COVID-19 και των στενών επαφών τους. Τα κα-
ταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (κ.υ.ε.) που 
λειτουργούν εντός των τουριστικών καταλυμάτων θα 
εξυπηρετούν αποκλειστικά και μόνο τους διαμένοντες 
στο κατάλυμα, ενώ θα πρέπει να τηρούνται από το προ-
σωπικό όλα τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας τόσο 
κατά την παρασκευή φαγητού όσο και κατά τη διανομή 
του σε δίσκους που θα τοποθετούνται έξω από την πόρ-
τα κάθε δωματίου.

ζ. Για τους σκοπούς δράσεων προστασίας της δημό-
σιας υγείας, η διεύθυνση του τουριστικού καταλύματος 
οφείλει να τηρεί αρχείο των μελών προσωπικού και όλων 
των ατόμων που διέμειναν στο τουριστικό κατάλυμα - 
όνομα, εθνικότητα, ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης, 
στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail), 
ώστε να καθίσταται δυνατή η επικοινωνία με τις στενές 
επαφές τυχόν κρούσματος COVID-19, που ενδέχεται να 
ταυτοποιηθεί εκ των υστέρων.

η. Aπαγορεύεται ρητά η λειτουργία των κολυμβητικών 
δεξαμενών εντός των επιλεγέντων τουριστικών κατα-
λυμάτων. Προς τούτο, ο φορέας εκμετάλλευσης του 
οποίου το κατάλυμα θα μισθωθεί για τους σκοπούς που 
εξυπηρετεί η παρούσα υποχρεούται να υποβάλει στην 
πλατφόρμα notifybusiness.gov.gr διακοπή λειτουργίας 
της κολυμβητικής δεξαμενής, σύμφωνα με τα προβλεπό-
μενα στις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 6 της υπ’ 
αρ. 7888/2017 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1654). Σε 
περίπτωση που η επιχείρηση διαθέτει άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής, η εκδούσα αρχή 
(οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού) θα προβαί-

νει στην αναστολή ισχύος της καθ’ όλη τη διάρκεια της 
μίσθωσης.

θ. Τα κτίρια των τουριστικών καταλυμάτων πρέπει να 
είναι απολύτως έτοιμα προς χρήση με μέριμνα και δα-
πάνη του φορέα εκμετάλλευσης.

Άρθρο 3
Διαδικασία για τη μίσθωση τουριστικών 
καταλυμάτων για την προσωρινή διαμονή 
φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση 
του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19

1. Προκειμένου να διατίθενται προς μίσθωση τα 
τουριστικά καταλύματα του άρθρου 2 οποιασδήποτε 
δυναμικότητας, οι φορείς εκμετάλλευσης αυτών καλού-
νται να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού, μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με το υπόδειγ-
μα που διατίθεται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του 
Υπουργείου Τουρισμού (http://www.mintour.gov.gr). Ο 
μέγιστος αριθμός δωματίων ανά Περιφερειακή Ενότητα 
ή Νήσο διαμορφώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδεται 
και δημοσιεύεται από το Υπουργείο Τουρισμού.

2. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης 
ενδιαφέροντος ορίζεται στη σχετική πρόσκληση εκδή-
λωσης ενδιαφέροντος που εκδίδεται και δημοσιεύεται 
από το Υπουργείο Τουρισμού.

3. Σε περίπτωση αυξημένης εκδήλωσης ενδιαφέρο-
ντος, σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας ή Νήσου, θα 
προκριθούν τα τουριστικά καταλύματα που ανήκουν σε 
υψηλότερη κατηγορία αστέρων ή κλειδιών. Σε περίπτω-
ση αυξημένης εκδήλωσης ενδιαφέροντος τουριστικών 
καταλυμάτων που ανήκουν στην ίδια κατηγορία, η επι-
λογή γίνεται με δημόσια κλήρωση, η οποία διεξάγεται 
στο Υπουργείο Τουρισμού από τον προϊστάμενο της Δι-
εύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. Οι υποψήφιοι ενη-
μερώνονται σχετικά με ανακοίνωση που αναρτάται στον 
διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Τουρισμού, είκοσι 
τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη διενέργεια 
της κλήρωσης.

4. Τα τουριστικά καταλύματα που θα επιλεγούν για 
την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την 
αντιμετώπιση του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19 θα 
οριστούν με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού.

5. Δύναται να εγκριθεί η απόκλιση από τον μέγιστο 
αριθμό δωματίων ανά Περιφερειακή Ενότητα ή Νήσο, 
όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδεται 
και δημοσιεύεται από το Υπουργείο Τουρισμού, κατά 5 
δωμάτια όταν ο ανώτατος αριθμός είναι έως 50 δωμάτια 
και κατά 10 δωμάτια όταν ο ανώτατος αριθμός είναι 51 
δωμάτια και άνω.

Άρθρο 4
Όροι μίσθωσης τουριστικών καταλυμάτων

1. Το κόστος αποζημίωσης υπολογίζεται ανά δωμάτιο 
και διαμορφώνεται σε 15 ευρώ/ημέρα συμπεριλαμβανο-
μένου ΦΠΑ όταν τα δωμάτια είναι κενά και προσαυξά-
νεται κατά 45 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, όταν 
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γίνεται χρήση των δωματίων, συμπεριλαμβανομένου 
του κόστους σίτισης.

2. Τα τουριστικά καταλύματα θα μισθώνονται αποκλει-
στικά για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγεί-
ας, ήτοι για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων 
για την αντιμετώπιση του κινδύνου της μετάδοσης του 
COVID-19.

3. Οι μισθώσεις δεν δύνανται να έχουν διάρκεια πέραν 
της 31ης Οκτωβρίου 2021.Εφόσον την 31η Οκτωβρί-
ου 2021 διαμένουν πρόσωπα στα ως άνω καταλύματα 
και μέχρι τη συμπλήρωση των αναγκαίων ημερών δια-
μονής που έχουν οριστεί για το καθένα εξ αυτών από 
τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές για την πρόληψη και 
αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, καταβάλλεται 
από το Υπουργείο Τουρισμού πρόσθετη οικονομική 
αποζημίωση.

4. Οι δικαιούχοι θα λάβουν, εντός 30 ημερών από την 
ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών της παρ. 2 
του άρθρου 5, προκαταβολή, ίση με το χρηματικό ποσό 
που αντιστοιχεί στη μίσθωση του συνόλου των δωματί-
ων επί του κόστους μίσθωσης κενού δωματίου, ήτοι 15 
ευρώ/δωμάτιο, για όλο το χρονικό διάστημα μίσθωσης.

5. Σε περίπτωση καταγγελίας της μίσθωσης, λόγω 
παραβίασης των όρων της σύμβασης, η προκαταβολή 
επιστρέφεται εις ολόκληρον.

Άρθρο 5
Τρόπος αποζημίωσης 
των τουριστικών καταλυμάτων - 
διαδικασία διάθεσης των πιστώσεων

1. Το ποσό της αποζημίωσης βαρύνει τον τακτικό 
προϋπολογισμό του Υπουργείου Τουρισμού, ο οποίος 
θα ενισχυθεί με πιστώσεις που θα μεταφερθούν από το 
Υπουργείο Οικονομικών.

2. Προκειμένου οι δικαιούχοι να λάβουν την προκα-
ταβολή της αποζημίωσης της παρ. 4 του άρθρου 4, θα 
πρέπει να αποστείλουν σχετική αίτηση στη Διεύθυνση 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού με 
τα κάτωθι πρωτότυπα δικαιολογητικά:

α. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών με Φ.Π.Α.
β. Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. για τη σύνθεση Δ.Σ. και νόμι-

μου εκπροσώπου εταιρείας
γ. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης.
δ. Γνωστοποίηση του τραπεζικού λογαριασμού του 

δικαιούχου σε μορφή ΙΒΑΝ, που συνοδεύεται από αντί-

γραφο (απλή φωτοτυπία ) της πρώτης σελίδας του βιβλι-
αρίου της Τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός 
ή από βεβαίωση της Τράπεζας αυτής όταν δεν εκδίδεται 
βιβλιάριο.

ε. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη ενεχυρίασης – εκχώρη-
σης και μη λύσης της εταιρείας.

3. Προκειμένου οι δικαιούχοι να λάβουν την υπόλοιπη 
αποζημίωση, θα πρέπει μετά από τη λήξη της σύμβασης 
να αποστείλουν επιπλέον τα κάτωθι πρωτότυπα δικαι-
ολογητικά:

α. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών με Φ.Π.Α.
β. Βεβαίωση Δημόσιας Υπηρεσίας με το ονοματεπώ-

νυμο των ατόμων που φιλοξενήθηκαν και το χρονικό 
διάστημα που διήρκησε η φιλοξενία.

γ. Γνωστοποίηση του τραπεζικού λογαριασμού του 
δικαιούχου σε μορφή ΙΒΑΝ, που συνοδεύεται από αντί-
γραφο (απλή φωτοτυπία) της πρώτης σελίδας του βιβλι-
αρίου της Τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός 
ή από βεβαίωση της Τράπεζας αυτής όταν δεν εκδίδεται 
βιβλιάριο.

δ. Υπεύθυνη δήλωση περί μη ενεχυρίασης – εκχώρη-
σης και μη λύσης της εταιρείας.

4. Τα ποσά της αποζημίωσης που καταβάλλονται είναι 
αφορολόγητα, μη εφαρμοζόμενης της παρ. 1 του άρθρου 
47 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) σε περίπτωση διανομής ή 
κεφαλαιοποίησής τους, ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα 
χέρια του δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γε-
νικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήπο-
τε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και 
της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του 
ν. 4172/2013, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται 
με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και 
το δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα 
ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Απριλίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Τουρισμού
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 
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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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