
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Κατανομή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλονίκης (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων).

2 Τροποποίηση της αριθμ. 425/42522/20-5-2013 
κοινής υπουργικής απόφασης, «Διαδικασία υπο-
βολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργει-
ας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του νόμου 3877/2010 
(Α΄ 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστι-
κής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών 
Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική 
Ενημερότητα» (Β΄1239).

3 Τροποποίηση της με αριθμό 98/02/16-01-2018 
απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού (ΦΕΚ 941/
Β΄/16-03-2018) που αφορά στην τροποποίηση της 
με αριθμό 1553/35/30-05-2017 απόφασης του 
Δ.Σ. του Οργανισμού (ΦΕΚ 2379/Β/12-07-2017), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει στα πλαίσια του 
«Προγράμματος επιχορήγησης για την ενίσχυση 
της οργανωτικής ικανότητας της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της 
Ε.Σ.Ε.Ε. και των οργανώσεων μελών αυτών, του 
Σ.Ε.Β, του Σ.Ε.Τ.Ε. καθώς και των Πανελλήνιων Ορ-
γανώσεων μελών του Σ.Ε.Τ.Ε.». 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./134/32623 (1)
Κατανομή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ-

σαλονίκης (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων).

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του 

άρθρου 11 του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής 
οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 

δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α/15-3-2010), όπως 
ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου 
του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012).

2. To π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/4-11-2016) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύ-
σταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» και το π.δ. 88/2018 
(ΦΕΚ 160/Α΄/29-8-2018) «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

3. Την υπ’ αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/01-3-2011 
(ΦΕΚ 323/Β΄/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προ-
τεραιοτήτων των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Το αριθμ. πρωτ. Φ.122.1/97/149774/Ζ2/12-9-18 
έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων.

5. Το αριθμ. πρωτ. 2/67200/17-9-2018 έγγραφο του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 
1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή του Φώτιου Δημητριάδη του Ιωάννη σε 
θέση καθηγητή της βαθμίδας του επίκουρου καθηγητή, 
στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, στο 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2018 

Η Υπουργός

ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Αριθμ. 3139/138938 (2)
Τροποποίηση της αριθμ. 425/42522/20-5-2013 

κοινής υπουργικής απόφασης, «Διαδικασία υπο-

βολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργει-

ας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του νόμου 3877/2010 

(Α΄ 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλι-

στικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνι-

κών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφα-

λιστική Ενημερότητα» (Β΄1239).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3877/2010, «Σύ-

στημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δρα-
στηριότητας» (Α΄160).

β) 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 (ΦΕΚ Α΄98).

2. Την αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄2168).

3. Την αριθμ. 2428/119952/6-9-2018 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο Κόκκα-
λη»(Β΄3936).

4. Την αριθμ. 129/21.09.2018 απόφαση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών 
Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.).

5. Την αριθμ. 455/131791/01-10-2018 εισήγηση του 
προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων αναφορικά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολο-
γισμού του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφα-
λίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Η υπ’ αριθ. 425/42522/20-5-2013 (Β΄1239) απόφαση 

των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε 
με τις αριθ. 915/91988/1-8-2013 (Β΄1957), 384/52287/
17-4-2014 (Β΄ 1031), 603/83797/27-6-2014 (Β΄ 1731), 
706/96129/6-8-2014 (Β΄ 2258), 2042/29553/29-5-2015 
(Β΄ 1065), 6655/82133/23-7-2015 (Β΄ 1572), 5435/72617/
24-6-2016 (Β΄ 1931), 4332/48587/23-5-2017(Β΄ 1916), 
7852/88393/22-08-2017(Β΄ 2960), 1117/52284/
05-04-2018 (Β΄ 1327), 1441/80504/07-06-2018 (Β΄2180) 
και 2063/108562/03-08-2018 (Β΄3425) αποφάσεις, τρο-
ποποιείται ως ακολούθως:

Η παρ. 6 του άρθρου 6, τροποποιείται όσον αφορά το 
χρόνο της εμπρόθεσμης καταβολής της ειδικής ασφα-
λιστικής εισφοράς έτους 2017, από 31-08-2018 σε 10-
10-2018.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2018 

Οι Υπουργοί

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
Οικονομικών και Τροφίμων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ

Ο Υφυπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ

Ι

Αριθμ. 3319/77/2-10-2018 (3)
Τροποποίηση της με αριθμό 98/02/16-01-2018 

απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού (ΦΕΚ 941/

Β΄/16-03-2018) που αφορά στην τροποποίη-

ση της με αριθμό 1553/35/30-05-2017 από-

φασης του Δ.Σ. του Οργανισμού (ΦΕΚ 2379/Β/

12-07-2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει στα 

πλαίσια του «Προγράμματος επιχορήγησης για 

την ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας της 

Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Ε.Σ.Ε.Ε. και των οργανώσεων με-

λών αυτών, του Σ.Ε.Β, του Σ.Ε.Τ.Ε. καθώς και των 

Πανελλήνιων Οργανώσεων μελών του Σ.Ε.Τ.Ε.». 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Α. Του ν. 2224/1994, άρθρα 14 και 15 
Β. του ν. 2336/1995, άρθρο 10
Γ. του ν.2434/1996, άρθρο 1
Δ. του ν. 2956/2001, άρθρο 6 παρ.7, άρθρο 8 παρ. 2 

εδ. ΙΔ, άρθρο 9 παρ.2 εδ. IB.
2. Τη με αριθμ. 459/36/2-10-2018 γνώμη της Επιτροπής 

Διαχείρισης του ΛΑΕΚ.
3. Τη γνώμη των μελών του, αποφασίζει:
Ι) Την αποδοχή της με αριθμό 459/36/2-10-2018 

γνώμης της Επιτροπής του ΕΛΕΚΠ σχετικά με την τρο-
ποποίηση των άρθρων 1 και 2 της με αριθμό 98/02/
16-01-2018 απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού (ΦΕΚ 
941/Β΄/16-03-2018), σχετικά με το «Πρόγραμμα επιχο-
ρήγησης για την ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας 
της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Ε.Σ.Ε.Ε. και των οργανώσεων μελών 
αυτών, του Σ.Ε.Β. , του Σ.Ε.Τ.Ε. καθώς και των Πανελλήνι-
ων Οργανώσεων μελών του Σ.Ε.Τ.Ε.», ως εξής :

Το άρθρο 1 της ανωτέρω απόφασης του Δ.Σ. «Αντι-
κείμενο προγράμματος - Στόχος Προγράμματος» αντι-
καθίσταται ως εξής:

«Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση της 
απασχόλησης, συνολικά τριακοσίων είκοσι (320) ανέρ-
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γων, ηλικίας 18-66 ετών και η ενίσχυση της οργανωτικής 
ικανότητας της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Ε.Σ.Ε.Ε. και των Οργανώ-
σεων μελών αυτών, του Σ.Ε.Β., του Σ.Ε.Τ.Ε. και των Πανελ-
ληνίων Οργανώσεων μελών του Σ.Ε.Τ.Ε. Συγκεκριμένα, 
θα απασχοληθούν εκατόν πενήντα (150) άτομα στη 
Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. και στις Δευτεροβάθμιες και Πρωτοβάθμιες 
Οργανώσεις μέλη αυτής, εκατόν είκοσι (120) άτομα στην 
Ε.Σ.Ε.Ε. και σε Οργανώσεις - μέλη αυτής καθώς και σα-
ράντα πέντε (45) άτομα στο Σ.Ε.Τ.Ε. και στις Πανελλήνιες 
Οργανώσεις - μέλη του Σ.Ε.Τ.Ε., καθώς και πέντε (5) άτομα 
στο ΣΕΒ και τους συνδέσμους αυτού.

Οι εκατόν πενήντα (150) θέσεις που αφορούν στη 
Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., κατανέμονται ως εξής:

Έως δέκα (10) θέσεις στη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., έως έξι (6) θέσεις 
για κάθε Δευτεροβάθμια Οργάνωση και έως τρεις (3) θέ-
σεις για κάθε Πρωτοβάθμια Οργάνωση. Οι εκατόν είκοσι 
(120) θέσεις που αφορούν στην Ε.Σ.Ε.Ε., κατανέμονται ως 
εξής: Έως δέκα (10) θέσεις στην τριτοβάθμια οργάνωση, 
έως έξι (6) θέσεις για κάθε Δευτεροβάθμια Οργάνωση 
και έως (3) θέσεις για κάθε Πρωτοβάθμια Οργάνωση. Οι 
σαράντα πέντε (45) θέσεις που αφορούν στο   Σ.Ε.Τ.Ε. και 
στις Πανελλήνιες Οργανώσεις - μέλη του Σ.Ε.Τ.Ε. κατα-
νέμονται ως εξής:

Από τις συνολικά σαράντα πέντε (45) θέσεις, οι είκοσι 
έξι (26) θέσεις κατανέμονται στα παραρτήματα/γραφεία 
του Σ.Ε.Τ.Ε. και συγκεκριμένα έως δύο (2) θέσεις ανά δι-
οικητική περιφέρεια της χώρας.

Όσον αφορά στις πέντε (5) θέσεις που αφορούν στο 
ΣΕΒ δικαιούχοι φορείς είναι οι παρακάτω σύνδεσμοι:

1) Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς: Δύο 
(2) θέσεις.

2) Σύνδεσμος Βιομηχανιών - Βιοτεχνιών Ροδόπης: Μία 
(1) θέση.

3) Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής 
Ελλάδος: Μία (1) θέση.

4) Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής 
Ελλάδας: Μία (1) θέση.

Το άρθρο 2 της ανωτέρω απόφασης του Δ.Σ. «Αντι-
κείμενο προγράμματος - Στόχος Προγράμματος» αντι-
καθίσταται ως εξής:

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τον κλάδο ΛΑΕΚ 
και η μέγιστη συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό 
των 5.775.000 ευρώ (ΚΑΕ 2493), το οποίο κατανέμεται 
σε ετήσια βάση ως εξής:

ο Για το έτος 2014: 500.000 ευρώ
ο Για το έτος 2015: 750.000 ευρώ
ο Για το έτος 2016: 750.000 ευρώ
ο Για το έτος 2017: 500.000 ευρώ
ο Για το έτος 2018: 275.000 ευρώ
ο Για το έτος 2019: 850.000 ευρώ
ο Για το έτος 2020: 875.000 ευρώ
ο Για το έτος 2021: 525.000 ευρώ
ο Για το έτος 2022: 375.000 ευρώ
ο Για το έτος 2023: 375.000 ευρώ
II) Την υποβολή αιτήματος στο εποπτεύον Υπουρ-

γείο περί τροποποίησης της με αριθμό 7008/144/21-
02-2018 τροποποιηθείσας απόφασης έγκρισης ανά-
ληψης υποχρέωσης του εποπτεύοντος Υπουργείου 
με ΑΔΑ:7Μ1Ξ465Θ1Ω-95Η καθώς και της με αριθμό 
14965/01-03-2018 έγκρισης ανάληψης πολυετούς υπο-
χρέωσης της Γενικής Δ/νσης Υποστήριξης του Οργανι-
σμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) με 
ΑΔΑ: 6ΖΕΗ4691Ω2-ΒΛ1 ως προς την επιβάρυνση των 
επόμενων ετών των πιστώσεων του ΚΑΕ 2493 του προ-
ϋπολογισμού του ΛΑΕΚ, η οποία κατ’ έτος έχει ως εξής:

ο Για το έτος 2019: 850.000 ευρώ 
ο Για το έτος 2020: 875.000 ευρώ 
ο Για το έτος 2021: 525.000 ευρώ 
ο Για το έτος 2022: 375.000 ευρώ 
ο Για το έτος 2023: 375.000 ευρώ
III) Την έγκριση της δέσμευσης και ανάληψης ποσού 

των 850.000 ευρώ σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 
2493 του προϋπολογισμού ΛΑΕΚ έτους 2019, 875.000 
ευρώ έτους 2020 σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 2493 
του προϋπολογισμού ΛΑΕΚ, 525.000 ευρώ έτους 2021 
σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 2493 του προϋπολο-
γισμού ΛΑΕΚ, 375.000 ευρώ έτους 2022 σε βάρος των 
πιστώσεων του ΚΑΕ 2493 του προϋπολογισμού ΛΑΕΚ 
και 375.000 ευρώ έτους 2023 σε βάρος των πιστώσεων 
του ΚΑΕ 2493 του προϋπολογισμού ΛΑΕΚ .

IV) Τη χορήγηση εξουσιοδότησης στον Προϊστάμενο 
της Γενικής Δ/νσης Υποστήριξης για απόφαση ανάληψης 
πολυετούς υποχρέωσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2018 

Η Διοικήτρια

Μ. ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ
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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 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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