
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής 
Υλικού της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

2 Τροποποίηση της ΑΠ 57693/2017 (ΦΕΚ 1819/Β΄/ 
25.05.2017) απόφασης έγκρισης Αναπτυξιακού 
Προγράμματος, ειδικού σκοπού, Βορείου Αιγαίου 
2017-2020: στόχοι, άξονες προτεραιότητας και 
σύστημα διοίκησης και διαχείρισης.

3 Τροποποίηση της ΑΠ 58175/2017 (ΦΕΚ 1819/Β΄/ 
25.05.2017) απόφασης έγκρισης Αναπτυξιακού 
Προγράμματος, ειδικού σκοπού, Νοτίου Αιγαίου 
2017-2020: στόχοι, άξονες προτεραιότητας και 
σύστημα διοίκησης και διαχείρισης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ. 1625/867 (1)
  Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής 
Υλικού της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

  Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Γ΄ μέρους του 

ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/Α') «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις 
εφαρμογής της συμφωνίας των δημοσιονομικών στόχων 
και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 
(ΦΕΚ 45/Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικα-
σίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄) «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτω-
ση της Οδηγίας 211/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 351/1991 «Τροποποίηση, 
συμπλήρωση και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των 
διατάξεων που ισχύουν για τη σύσταση, οργάνωση και 
λειτουργία των υπηρεσιών της Προεδρίας της Δημοκρα-
τίας» (ΦΕΚ 121/Α΄), όπως ισχύει.

6. Την αριθμ. Φ. 1601/1360/14.05.2015 απόφαση «Με-
ταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Ειδικό Γραμματέα της 
Προεδρίας της Δημοκρατίας» (ΦΕΚ 846/Β΄)

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

1. Συστήνουμε στην Προεδρία της Δημοκρατίας τριμελή 
Επιτροπή Παραλαβής Υλικού, η οποία συγκροτείται από:

α) Τον Προϊστάμενο του Τμήματος Διοικητικής Μέρι-
μνας του Γραφείου Διοικητικών Υποθέσεων ως Πρόεδρο, 
με αναπληρωτή του υπάλληλο του Γραφείου Διοικητικών 
Υποθέσεων ή του Γραφείου Οικονομικών Υποθέσεων.

β) Υπάλληλο κατηγορίας ή εκπαιδευτικής βαθμίδας 
ΠΕ ή TE ή ΔΕ από τους υπηρετούντες στην Προεδρία της 
Δημοκρατίας ως μέλος, με αναπληρωτή του αντίστοιχο 
υπάλληλο.

γ) Υπάλληλο κατηγορίας ή εκπαιδευτικής βαθμίδας 
ΠΕ ή TE ή ΔΕ από τους υπηρετούντες στην Προεδρία της 
Δημοκρατίας ως μέλος, με αναπληρωτή του αντίστοιχο 
υπάλληλο.

Γραμματέας ορίζεται υπάλληλος κατηγορίας ή εκπαι-
δευτικής βαθμίδας ΠΕ ή TE ή ΔΕ του Γραφείου Διοικητικών 
Υποθέσεων ή του Γραφείου Οικονομικών Υποθέσεων.

2. Έργο της Επιτροπής είναι:
α) Η οριστική παραλαβή (ποσοτική και ποιοτική) των 

πάσης φύσεως προϊόντων, αγαθών και υλικών, τα οποία 
προμηθεύεται η Προεδρία της Δημοκρατίας, και η πα-
ράδοση τους στον Διαχειριστή του Τμήματος Προμηθει-
ών και Διαχείρισης Υλικού του Γραφείου Οικονομικών 
Υποθέσεων.

β) Η διαπίστωση της πληρότητας και ποιότητας των 
παρεχομένων υπηρεσιών και εκτελουμένων εργασιών.

γ) Η εξέταση και ο χαρακτηρισμός οποιουδήποτε μη 
αναλώσιμου υλικού ως αχρήστου, πλεονάζοντος ή μη ανα-
γκαίου και η παράδοση του στη Διεύθυνση Διαχείρισης 
Δημοσίου Υλικού της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και 
Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης. Η Επιτροπή συντάσσει για 
τις ανωτέρω εργασίες και υπογράφει σχετικό πρωτόκολλο.

3. Η Επιτροπή λειτουργεί εντός του ωραρίου εργασίας.
4. Η θητεία των μελών της Επιτροπής ορίζεται ετήσια, 

εξαιρουμένης αυτής των μελών της πρώτης επιτροπής, 
η οποία λήγει την 31.12.2018.

5. Η ανωτέρω Επιτροπή επικουρείται στο έργο της από 
τον εκάστοτε Διαχειριστή του Τμήματος Προμηθειών και 
Διαχείρισης Υλικού του Γραφείου Οικονομικών Υποθέσεων.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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6. Κάθε προηγούμενη απόφαση, που αφορά συγκρό-
τηση Επιτροπής Παραλαβής Υλικού στην Προεδρία της 
Δημοκρατίας, καταργείται.

7. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Μαΐου 2018

Ο Ειδικός Γραμματέας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

    Αριθμ. 48099 - 04/05/2018 (2)
Τροποποίηση της ΑΠ 57693/ 2017 (ΦΕΚ 1819/Β΄/ 

25.05.2017) απόφασης έγκρισης Αναπτυξιακού 

Προγράμματος, ειδικού σκοπού, Βορείου Αιγαί-

ου 2017-2020: στόχοι, άξονες προτεραιότητας 

και σύστημα διοίκησης και διαχείρισης. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονο-

μικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 
143), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 
23, 57, 78 και 79 και 80.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 1622/1986 «Το-
πική αυτοδιοίκηση - Περιφερειακή ανάπτυξη και δημο-
κρατικός προγραμματισμός» (Α΄ 92).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο 
οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

4. Το π.δ. 147/2017, Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης, (Α΄ 192).

5. Το π.δ. 123/2016 περί μετονομασίας του Υπουργεί-
ου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού σε Υπουργείο 
Οικονομίας και Ανάπτυξης (Α΄ 208).

6. Το π.δ. 125/2016 περί Διορισμού Υπουργών Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α' 210).

7. Την υπ' αριθμ. Υ197/2016 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομίας Α. Χαρίτση (Β΄ 3722), όπως ισχύει.

8. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 για τη «Νέα Αρχιτε-
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).

9. Τις διατάξεις του ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την το-
πική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμέ-
νη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Α΄ 85).

10. Τις διατάξεις του νόμου 4412/16 «Δημόσιες Συμβά-
σεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25ΕΕ)» (Α' 147).

11. Την ΑΠ 57693/ 2017 (ΦΕΚ 1819/Β΄/ 25.05.2017) 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, «Έγκριση Αναπτυξιακού Προγράμματος, ει-

δικού σκοπού, Βορείου Αιγαίου 2017-2020: στόχοι, άξονες 
προτεραιότητας και σύστημα διοίκησης και διαχείρισης».

12. Την εγκύκλιο 32732/21/03/2018 περί οδηγιών 
έγκρισης και χρηματοδότησης του ΠΔΕ 2018 και τον 
προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2019-2021.

13. Την αριθμ. 134453/23.12.2015 κοινή υπουργική 
απόφαση με τίτλο «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δα-
πανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ 
(Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής 
απόφασης 46274.26.09.2014 - ΦΕΚ 2573/Β')» (Β΄ 2857).

14. Την κάλυψη αυξημένων αναγκών που προέκυψαν 
από τα υποβληθέντα αιτήματα χρηματοδότησης έργων, τα 
οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος ειδι-
κού σκοπού Βορείου Αιγαίου 2017-20, όπως προβλέπονται 
στην ΑΠ 57693/ 2017 (ΦΕΚ 1819/Β/25.05.2017) απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

15. Τις διατάξεις του άρθρου 110 του ν. 4497/2017 «Άσκηση 
υπαίθριων Εμπορικών δραστηριοτήτων εκσυγχρονισμός της 
επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α  ́171).

16. Ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 
Η δαπάνη που θα προκληθεί από την πρόσκληση που θα 
εκδοθεί στη βάση της απόφασης αυτής και την εν συνε-
χεία υποβολή και έγκριση των Προτάσεων στο Αναπτυξι-
ακό Πρόγραμμα ειδικού σκοπού του Βορείου Αιγαίου θα 
βαρύνει τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 1 της απόφασης του Ανα-

πληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ΑΠ 57693/ 
2017 (ΦΕΚ 1819/Β/ 25.05.2017) τροποποιείται ως εξής: «Το 
πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων (εθνικοί πόροι-ΣΑΕ388) μέχρι του ύψους των 
πενήντα εκατομμυρίων ευρώ (50.000.000 ευρώ).».

Άρθρο 2 
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 4 Μαΐου 2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι

    Αριθμ. 45934 - 27/04/2018 (3)
Τροποποίηση της ΑΠ 58175/ 2017 (ΦΕΚ 1819/Β/ 

25.05.2017) απόφασης έγκρισης Αναπτυξιακού 

Προγράμματος, ειδικού σκοπού, Νοτίου Αιγαίου 

2017-2020: στόχοι, άξονες προτεραιότητας και 

σύστημα διοίκησης και διαχείρισης.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονο-

μικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
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(Α' 143), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως τα 
άρθρα 23, 57, 78 και 79 και 80.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 1622/1986 «Το-
πική αυτοδιοίκηση - Περιφερειακή ανάπτυξη και δημο-
κρατικός προγραμματισμός» (Α΄ 92).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο 
οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

4. Το π.δ. 147/2017, Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης, (Α΄ 192).

5. Το π.δ. 123/2016 περί μετονομασίας του Υπουργεί-
ου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού σε Υπουργείο 
Οικονομίας και Ανάπτυξης (Α΄ 208).

6. Το π.δ. 125/2016 περί Διορισμού Υπουργών Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α΄ 210).

7. Την αριθμ. Υ197/2016 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομίας Α. Χαρίτση (Β΄ 3722), όπως ισχύει.

8. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 για τη «Νέα Αρχιτε-
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).

9. Τις διατάξεις του ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την το-
πική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμέ-
νη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Α΄ 85).

10. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβά-
σεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25ΕΕ)» (Α΄ 147).

11. Την ΑΠ 58175/ 2017 (ΦΕΚ 1819/Β΄/25.05.2017) 
Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, «Έγκριση Αναπτυξιακού Προγράμματος, ει-
δικού σκοπού, Νοτίου Αιγαίου 2017-2020: στόχοι, άξονες 
προτεραιότητας και σύστημα διοίκησης και διαχείρισης».

12. Την εγκύκλιο 32732/21/03/2018 περί οδηγιών 
έγκρισης και χρηματοδότησης του ΠΔΕ 2018 και τον 
προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2019-2021.

13. Την αριθμ. 134453/23.12.2015 κοινή υπουργική 
απόφαση με τίτλο «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δα-
πανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ 
(Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής 
απόφασης 46274.26.09.2014 - ΦΕΚ 2573 Β')» (Β' 2857).

14. Την κάλυψη αυξημένων αναγκών που προέκυψαν 
από τα υποβληθέντα αιτήματα χρηματοδότησης έργων, 
τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος 
ειδικού σκοπού Νοτίου Αιγαίου 2017-20, όπως προβλέ-
πονται στην ΑΠ 58175/ 2017 (ΦΕΚ 1819/Β/25.05.2017) 
Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης.

15. Τις διατάξεις του άρθρου 110 του ν. 4497/2017 «Άσκη-
ση υπαίθριων Εμπορικών δραστηριοτήτων εκσυγχρονι-
σμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 171).

16. Ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού. Η δαπάνη που θα προκληθεί από την Πρό-
σκληση που θα εκδοθεί στη βάση της απόφασης αυτής 
και την εν συνεχεία υποβολή και έγκριση των Προτάσεων 
στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ειδικού σκοπού του Νοτί-
ου Αιγαίου θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό Δημοσίων 
Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 1 της απόφασης του 

Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ΑΠ 
58175/ 2017 (ΦΕΚ 1819/Β/ 25.05.2017) τροποποιείται 
ως εξής: «Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Πρό-
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (εθνικοί πόροι-ΣΑΕ367) 
μέχρι του ύψους των εξήντα πέντε εκατομμυρίων ευρώ 
(65.000.000 ευρώ).»

Άρθρο 2 
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Απριλίου 2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ  



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ22160 Τεύχος Β’ 2045/06.06.2018
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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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