
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της 60134/786/2017 κοινής υπουρ-
γικής απόφασης (ΦΕΚ 4545 τ.Β ’) με θέμα: Καθο-
ρισμός των όρων και των προϋποθέσεων υλο-
ποίησης Προγράμματος με τίτλο: «Στέγαση και 
Εργασία για τους αστέγους».

2 Έγκριση υπερωριακής απογευματινής εργασίας 
για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατά το Β’ εξάμηνο 
έτους 2018.

3 Έναρξη λειτουργίας Περιφερειακού Ελεγκτικού 
Κέντρου Ασφάλισης Αττικής.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ13/οικ. 54905-2718  (1)
  Τροποποίηση της 60134/786/2017 κοινής υπουρ-

γικής απόφασης (ΦΕΚ 4545 τ.Β ') με θέμα: Καθο-

ρισμός των όρων και των προϋποθέσεων υλο-

ποίησης Προγράμματος με τίτλο: «Στέγαση και 

Εργασία για τους αστέγους». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου δωδέκατου του ν. 4506/ 

2017 ανανέωση - τροποποίηση -κωδικοποίηση της σύμ-
βασης «περί παροχής ειδικής άδειας εκμετάλλευσης του 
αποκλειστικού δικαιώματος του Ελληνικού Δημοσίου 
στη πρόσβαση και χρήση της ονομαστικής θέσης των 
39ο ανατολικώς επί της τροχιάς των τεχνητών γεωστα-
τικών δορυφόρων της Γης και των συσχετισμένων αυτής 
ραδιοσυχνοτήτων τηλεπικοινωνίας δια της κατασκευής, 
εκτόξευσης, λειτουργίας και εμπορικής εκμετάλλευσης 
ενός συστήματος δορυφορικών τηλεπικοινωνιών πανελ-
λήνιας και διασυνοριακής εμβέλειας υπό την επωνυμία: 
ΕΛΛΑΣ SAT (HELLAS SAT) και άλλες διατάξεις» (Α' 191).

2. Τις διατάξεις 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).

3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α' 143).

4. Τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 6 
του ν. 3920/2011 (Α'33), όπως τροποποιήθηκαν με τις 
διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4337/2015 «Μέτρα για 
την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων 
και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 129).

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

6. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης» (Α' 1680).

7. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α' 116).

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

9. Την αριθμ. Υ28/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια 
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου (Β' 2168), όπως τροπο-
ποιήθηκε με την αριθμ. Υ70/11-11-2015 απόφαση του 
Πρωθυπουργού (Β' 2441) και με την αριθμ. Υ43/3-5-2017 
απόφαση του Πρωθυπουργού (Β' 1510).

10. Την αριθμ. 6548/7-12-2017 «Αίτημα Χρηματοδό-
τησης του ΕΙΕΑΔ με ποσό 5.000.000€ για το σχεδιασμό, 
υλοποίηση, εκτέλεση και διαχείριση του Προγράμματος 
για την ομάδα των αστέγων».

11. Την αριθμ 60117/11831/15-12-2017 απόφαση Ανά-
ληψης Δέσμευσης.

12. Την αριθμ. 59561/689/13-12-2017 εισηγητική έκ-
θεση της προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

13. Την αριθμ. 60134/786/15-12-2017 κοινή υπουργι-
κή απόφαση (ΦΕΚ 4545 τ.Β') Καθορισμός των όρων και 
των προϋποθέσεων υλοποίησης Προγράμματος με τίτλο: 
«Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

5 Νοεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4934

59217



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ59218 Τεύχος Β’ 4934/05.11.2018

14. Η αριθμ. 43723/479/6-9-2018 εισηγητική έκθεση 
ΓΔΟΥ.

15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη, καθώς το συνολικό ποσό 
της χρηματοδότησης δεν δύναται να υπερβεί αυτό που 
καθορίστηκε στην αριθμ.60134/786/15-12-2017 κοινή 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 4545), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 

1. Η παρ. 1B του άρθρου 4 τροποποιείται ως ακολού-
θως:

«Β. Ενέργειες Εργασιακής Επανένταξης
Ως ενέργειες Εργασιακής Επανένταξης ορίζονται οι 

κάτωθι:
- Ενέργειες που αφορούν στην απόκτηση εργασιακής 

εμπειρίας και στην οποία μπορούν να συμμετάσχουν 
όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του 
ιδιωτικού τομέα. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται σύναψη συμ-
φώνου συνεργασίας μεταξύ του Διαχειριστή/Δικαιούχου 
Φορέα και του εργοδότη, καθώς και σύμβασης εργασίας 
του ωφελούμενου και του εργοδότη, για την απόκτηση 
εργασιακής εμπειρίας. Οι συμβάσεις εργασίας είναι ορι-
σμένου χρόνου, έχουν διάρκεια όχι μεγαλύτερη των δώ-
δεκα (12) μηνών και διέπονται από τις γενικές διατάξεις 
περί συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου.

Ως ποσό χρηματοδότησης υπολογίζεται το ποσό που 
αντιστοιχεί στο ύψος του κατώτατου βασικού μισθού, 
όπως ορίζεται κάθε φορά από τις κείμενες διατάξεις, με 
τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές (εργαζόμενου 
και εργοδότη).

- Ενέργειες που αφορούν στην υποστήριξη για τη 
δημιουργία επιχείρησης ή στη δυνατότητα αυτοαπα-
σχόλησης ή στη δημιουργία μικρής επιχειρηματικής ή 
αγροτικής μονάδας.

Ως ποσό χρηματοδότησης ορίζεται το ποσό των ασφα-
λιστικών εισφορών για διάστημα μέχρι δώδεκα (12) μή-
νες, και στην περίπτωση της επιχειρηματικής δραστηριό-
τητας, η επιδότηση ενοικίου επαγγελματικού χώρου και 
η αγορά του βασικού εξοπλισμού, συνολικά μέχρι του 
ποσού των 6.000 ευρώ.

Για την αγροτική μονάδα, ως ποσό χρηματοδότησης 
ορίζεται η επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών και η 
ενοικίαση αγροτεμαχίου καθώς και η αγορά βασικού 
εξοπλισμού, συνολικά μέχρι του ποσού των 6.000 ευρώ.

2. Η παρ.2 του άρθρου 4 τροποποιείται ως ακολούθως:
«2. Για την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας 

απαιτείται υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου και έγκριση 
αυτού από την Αρχή Διαχείρισης. Σε περίπτωση ίδρυσης 
συνεταιρισμού ή σύστασης εταιρίας ή σύστασης κοινω-
νικής συνεταιριστικής επιχείρησης η Αρχή Διαχείρισης 
αποφασίζει και για το συνολικό ποσό επιχορήγησης».

3. Η παρ.3 του άρθρου 4 τροποποιείται ως ακολούθως:
«3. Με απόφαση της Αρχής Διαχείρισης τα όρια της 

παρ.1 δύναται να τροποποιούνται, ανάλογα με τις ανά-
γκες του ωφελούμενου και μετά από αιτιολογημένο αί-
τημα του Δικαιούχου Φορέα».

Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημο-

σίευσής της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.  

 Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2018

 Οι Υπουργοί

  Αναπληρώτρια Υπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής   Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής  Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης  Αλληλεγγύης
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ  ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ   

Ι

Αριθμ. 503/141916  (2)
 Έγκριση υπερωριακής απογευματινής εργασίας 

για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Αγροτι-

κής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατά το Β' εξάμηνο 

έτους 2018. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ TΡΟΦΙΜΩΝ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (176 Α΄), όπως ισχύει.

β) Των άρθρων 66 και 68 και της παραγράφου 3 του 
άρθρου 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως 
ισχύει.

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α' 98).

δ) Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Του-
ρισμού» (114 Α΄).

ε) Του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 160).

στ) Του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (138 Α΄).

ζ) Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (145 Α').

2. Την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 (AΔA ΩΛ9ΣΗ-
ΟΝΜ) εγκύκλιο του ΓΛΚ με θέμα «Παροχή οδηγιών για 
την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β' του 
ν. 4354/2015 (176 Α').
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3. Την αριθμ. 20749/140704/17.10.2018 απόφαση 
έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ύψους 200.000€ σε βά-
ρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ε.Φ. 
29-110, ΚΑΕ 0511 οικονομικού έτους 2018, η οποία κατα-
χωρήθηκε με α/α 90070 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντο-
λών Πληρωμής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπ.Α.Α. και T., AΔA: ΨΚΨΟ4653ΠΓ-Δ94.

4. Το γεγονός ότι παρίσταται ανάγκη παροχής εργασίας 
πέραν από το κανονικό ωράριο για την έγκαιρη αντιμε-
τώπιση επειγουσών αναγκών του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων για την προετοιμασία για τη νέα 
Κοινή Αγροτική Πολιτική 2021-2027, το σχεδιασμό και 
την εκτέλεση προγραμμάτων έκτακτων ελέγχων ενόψει 
έναρξης της καλλιεργητικής περιόδου και των εορτών 
των Χριστουγέννων στους τομείς της Γεωργίας, των Τρο-
φίμων, της Κτηνοτροφίας και της Αλιείας, καθώς και για 
την εφαρμογή του μεταρρυθμιστικού προγράμματος 
στη χρηματοοικονομική διαχείριση.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής προκαλείται δαπάνη σε βάρος της πίστωσης του 
προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων Ε.Φ. 29-110, ΚΑΕ 0511 οικο-
νομικού έτους 2018 συνολικού ύψους έως 200.000€, 
αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπε-
ρωριακής εργασίας για συνολικά 223 υπαλλήλους του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για χρο-
νικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας σε ΦΕΚ 
έως και 31.12.2018 και για μέχρι 120 ώρες συνολικά ανά 
υπάλληλο, ως εξής:

α) Για την Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης 35 
υπάλληλοι.

β) Για την Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 
και Ηλ. Διακυβέρνησης 30 υπάλληλοι.

γ) Για την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
30 υπάλληλοι.

δ) Για την Γενική Διεύθυνση Γεωργίας 35 υπάλληλοι.
ε) Για την Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής 25 υπάλληλοι.
στ) Για την Γενική Διεύθυνση Αλιείας 20 υπάλληλοι.
ζ) Για την Γενική Διεύθυνση Τροφίμων 30 υπάλληλοι.
η) Για την Γενική Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Δομών 

3 υπάλληλοι.
θ) Για τις Αυτοτελείς Υπηρεσίες 15 υπάλληλοι.
Οι ανωτέρω υπάλληλοι δικαιούνται υπερωριακής απο-

ζημίωσης μόνο στην περίπτωση που δεν είναι δικαιού-
χοι άλλης υπερωριακής αποζημίωσης από οιονδήποτε 
φορέα για το ίδιο χρονικό διάστημα.

2. Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση του συνερ-
γείου και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών θα 
πραγματοποιηθούν με ευθύνη του κάθε Προϊσταμένου 
Γενικής Διεύθυνσης και των Προϊσταμένων Τμημάτων 
των Αυτοτελών Υπηρεσιών και θα εγκριθούν από τον 
Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου.

3. Η πραγματοποίηση των ωρών απογευματινής υπε-
ρωριακής εργασίας και η εκτέλεση των προαναφερό-
μενων εργασιών θα βεβαιωθεί εγγράφως στον Γενικό 
Γραμματέα του Υπουργείου με ευθύνη των Προϊσταμέ-
νων των Γενικών Διευθύνσεων και των Προϊσταμένων 
Τμημάτων των Αυτοτελών Υπηρεσιών.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2018

Ο Υπουργός

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ 

Ι

Αριθμ. 1236018  (3)
   Έναρξη λειτουργίας Περιφερειακού Ελεγκτικού 

Κέντρου Ασφάλισης Αττικής. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ
ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Των άρθρων 51 παρ. 1, 57 και του άρθρου 59 του 

ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/12.5.2016) «Ενιαίο Σύστημα 
Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - 
συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας 
εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».

1.2. Του άρθρου 33 παρ. 10, 11, 12, 13, 14 και 15 του 
ν. 4445/2016 (ΦΕΚ 236/τ. Α΄/19.12.2016) «Εθνικός Μη-
χανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγη-
σης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής 
Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και 
εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) και 
άλλες διατάξεις».

1.3. Του άρθρου 5 της υπουργικής απόφασης με αριθμ. 
Φ21/1639 (ΦΕΚ 1129/τ. Β΄/29.10.1998) «Κανονισμός Λει-
τουργίας Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης -ΙΚΑ».

2. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Ε.Φ.Κ.Α., αποφασίζουμε:

Την έναρξη λειτουργίας του ΠΕΚΑ Αττικής. Ως ημε-
ρομηνία έναρξης λειτουργίας ορίζεται η 1η Νοεμβρίου 
2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2018

Ο Διοικητής

ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΕΜΠΟΣ  
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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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