
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός αριθμού εισαγομένων αστυνομικών 
στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομί-
ας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019.

2 Επιβολή πολλαπλών τελών στον PASCARIU 
CONSTANTIN του GEORGIE.

3 Επιβολή πολλαπλών τελών για λαθρεμπορία κα-
πνικών.

4 Επιβολή πολλαπλών τελών στον VIVEKANAND 
VINKA του Hanzral.

5 Επιβολή πολλαπλών τελών για λαθρεμπορία κα-
πνικών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 6501/1/69-β’ (1)
  Καθορισμός αριθμού εισαγομένων αστυνομικών 

στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομί-

ας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ- ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ- 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ- 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

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

α’ του ν. 2226/1994 «Εισαγωγή, εκπαίδευση, μετεκπαί-
δευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο 
Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 122), όπως τροποποιήθηκαν με 
τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2713/1999 (Α’ 89), 
του άρθρου 20 του ν. 3103/2003 (Α’ 23), της περίπτωσης 
α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 3686/2008 
(Α’ 158) και της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν. 4138/
2013 (Α’ 72).

2. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (Α’ 193) «Αναδιάρ-
θρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του 
ν. 4264/2014 (Α΄118), του ν. 4310/2014 (Α’ 258), του 
ν. 4327/2015 (Α’ 50), του ν. 4342/2015 (Α’ 143), του 

ν. 4351/2015 (Α’ 164) και του ν. 4452/2017 (Α’ 17) και του 
ν. 4485/2017 (Α΄114).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 «Ενιαίο 
Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθ-
μια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 
και άλλες διατάξεις (Α’ 188), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3748/2009 «Πρό-
σβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απο-
λυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 29).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 41 και 42 του ν. 1481/1984 
«Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄152), 
όπως ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
ση 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» (Α’ 208).

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

9. Τις διατάξεις των άρθρων 20, 68 και 77 του ν. 4270/
2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως 
ισχύουν.

10. Τις διατάξεις της Υ10 από 9-3-2018 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Φώτιο - Φανούριο 
Κουβέλη» (Β’854).

11. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’210).

12. Τις διατάξεις της 201408/Υ1 από 25-11-2016 από-
φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
Δημήτριο Μπαξεβανάκη» (Β ’ 3818).

13. Τις διατάξεις της Υ29 από 08.10.2015 απόφασης 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» 
(Β’ 2168).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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14. Την αριθμ. 8000/1/2018/54-γ’ από 05.07.2018 ει-
σήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτε-
λικού Σχεδιασμού.

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού για τα έτη 2018, 2019, 2020 
και 2021 (01.01.2021 έως 30.06.2021), ενώ για το χρο-
νικό διάστημα 01.07.2021 έως 31.12.2021, προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη ύψους 49.410 ευρώ περίπου και για το 
έτος 2022 ύψους 98.820 ευρώ περίπου στον Π/Υ εξόδων 
του Ειδικού Φορέα 07-410 «Ελληνική Αστυνομία», και 
θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που θα εγγραφούν στον 
Π/Υ εξόδων των αντίστοιχων ετών (ΚΑΕ ομάδας 0400 
και 0500), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αριθμός εισαγομένων

1. Ο αριθμός των αστυνομικών που θα εισαχθούν στη 
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, καθορίζεται 
σε είκοσι επτά (27). Από τον αριθμό αυτό:

α. Ποσοστό 10%, δηλαδή τρεις (3) θέσεις, θα καλυ-
φθούν από υποψηφίους με βάση τη βαθμολογία που απέ-
κτησαν κατά την τελευταία συμμετοχή τους στις γραπτές 
Πανελλαδικές Εξετάσεις του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου 
ή Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.- ΟΜΑΔΑ 
Β’), τα προηγούμενα δύο (2) έτη χωρίς νέα εξέταση.

Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο 10% του αριθμού εισα-
κτέων κατανέμονται στους υποψήφιους του έτους 2016 
σε ποσοστό 40% και στους υποψήφιους του έτους 2017 
σε ποσοστό 60%.

β. Ποσοστό 90%, ήτοι είκοσι τέσσερις (24) θέσεις, θα 
καλυφθούν από υποψηφίους που θα συμμετάσχουν 
στις Πανελλαδικές εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυ-
κείων με το σύστημα εισαγωγής που θεσπίστηκε με 
το ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως τροποποιήθηκε με το 
ν. 4327/2015 (Α’50), (νέο σύστημα), με εξετάσεις.

2. Από τον αριθμό των εισαγομένων που καθορίζεται 
στην προηγούμενη παράγραφο, ποσοστό 10% προ-
έρχεται από υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών του 
άρθρου 42 του ν. 1481/1984 (Α΄152), «γονείς και τέκνα 
πολυτέκνων οικογενειών κ.τ.λ.» και ποσοστό 4% προ-
έρχεται από υποψηφίους του ίδιου άρθρου «γονείς και 
τέκνα τρίτεκνων οικογενειών».

3. Κατά τον καθορισμό του αριθμού που αντιστοιχεί 
στο ποσοστό της προηγούμενης παραγράφου δεν λαμ-
βάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα. Ο αριθμός 
των θέσεων που δεν συμπληρώνεται από υποψηφίους 
των ειδικών κατηγοριών της παραγράφου 2 καλύπτεται 
από τους υποψηφίους επιλαχόντες της γενικής κατηγο-
ρίας. Ομοίως, ο αριθμός των θέσεων που δεν καλύπτεται 
από υποψηφίους της κατηγορίας του Ημερήσιου Γενικού 
Λυκείου ή ΕΠΑ.Λ. (Β΄ΟΜΑΔΑ), χωρίς εξετάσεις, καλύ-
πτεται από υποψηφίους της κατηγορίας του Ημερήσιου 
Γενικού Λυκείου με εξετάσεις.

4. Αναλυτικότερα ο αριθμός των εισακτέων αστυνο-
μικών στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας 
(ανδρών- γυναικών) κατανέμεται ως ακολούθως:

Α. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥ-
ΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ. 
(Β΄ ΟΜΑΔΑ) της περίπτ. α παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3748/
2009 ΓΙΑ ΤΟ 10% ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (Χωρίς νέα εξέταση)

ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Αστυνομικοί Υποψήφιοι

Υποψήφιοι έτους 2016
α. Με σειρά επιτυχίας 1

β. Ειδικών κατηγοριών (γονείς και τέκνα 
πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ.) -

γ. Ειδική Κατηγορία (γονείς και τέκνα 
τρίτεκνων οικογενειών) -

Υποψήφιοι έτους 2017
α. Με σειρά επιτυχίας 2

β. Ειδικών κατηγοριών (γονείς και τέκνα 
πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ.) -

γ. Ειδική Κατηγορία (γονείς και τέκνα 
τρίτεκνων οικογενειών) -

ΣΥΝΟΛΟ 3

Β. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥ-
ΚΕΙΟΥ (Με εξετάσεις) 

α. Με σειρά επιτυχίας 22

β. Ειδικών κατηγοριών (γονείς και τέκνα 
πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ.) 2

γ. Ειδική Κατηγορία (γονείς και τέκνα 
τρίτεκνων οικογενειών) -

ΣΥΝΟΛΟ 24

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, 7 Αυγούστου 2018
Οι Υπουργοι

 Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Εθνικής Άμυνας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝ. ΚΟΥΒΕΛΗΣ

Υπουργός  Υφυπουργός 
Παιδείας, Έρευνας Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων και Θρησκευμάτων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ. ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡ. ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ

   Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

(2)
 Επιβολή πολλαπλών τελών στον  PASCARIU 
CONSTANTIN του GEORGIE.

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΟΙΝΟΗΣ

Με την 16GRYP08320000060-3/6-8-2018 καταλογι-
στική πράξη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του 
Τελωνείου Οινόης, επιβάλλονται κατ’ άρθρο 155 του 
ν. 2960/2001 περί «Ε.Τ.Κ.», στον νυν αγνώστου διαμο-
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νής, γεννηθέντα την 21-11-1968 στη Ρουμανία, κάτοχο 
του αριθμ. DZ-119005/29-10-2015 ρουμανικού Δ.Α.Τ., 
PASCARIU CONSTANTIN του GEORGIE και της ZAVASTITA 
ως προσωπικά υπεύθυνο, πολλαπλά τέλη για λαθρε-
μπορία καπνικών, ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (€ 
1.500,00).

Τα ως άνω πολλαπλά τέλη προσαυξάνονται με τέλη 
χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. επί τελών χαρτοσήμου (2,4%), 
ήτοι ποσού τριάντα έξι ευρώ (€ 36,00).

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ   

Ι

(3) 
Επιβολή πολλαπλών τελών  για λαθρεμπορία κα-

πνικών.

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΟΙΝΟΗΣ

Με την 16GRYP08320000053-9/6-8-2018 καταλογι-
στική πράξη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του 
Τελωνείου Οινόης, επιβάλλονται κατ’ άρθρο 155 του 
ν. 2960/2001 περί «Ε.Τ.Κ.», στον νυν αγνώστου διαμο-
νής, γεννηθέντα την 01/01/1967 στο Πακιστάν, VRATS 
MAKBOUL AHMAD του Anait Oula και της Amna Bibi, ως 
προσωπικά υπεύθυνο, πολλαπλά τέλη για λαθρεμπορία 
καπνικών, ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (€ 1.500,00).

Τα ως άνω πολλαπλά τέλη προσαυξάνονται με τέλη 
χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. επί τελών χαρτοσήμου (2,4%), 
ήτοι ποσού τριάντα έξι ευρώ (€ 36,00).

   Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

(4) 
Επιβολή πολλαπλών τελών  στον VIVEKANAND 

VINKA του Hanzral.

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΟΙΝΟΗΣ

Με την 15GRYP08320000120-0/7-8-2018 καταλογι-
στική πράξη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του 
Τελωνείου Οινόης, επιβάλλονται κατ’ άρθρο 155 του 

ν. 2960/2001 περί «Ε.Τ.Κ.», στον γεννηθέντα την 1/1/1985 
στην Ινδία, νυν αγνώστου διαμονής, VIVEKANAND VINKA 
του Hanzral και της Sandez - Kaur, ως προσωπικά υπεύ-
θυνο, πολλαπλά τέλη για λαθρεμπορία καπνικών, ύψους 
χιλίων πεντακοσίων ευρώ (€ 1.500,00).

Τα ως άνω πολλαπλά τέλη προσαυξάνονται με τέλη 
χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. επί τελών χαρτοσήμου (2,4%), 
ήτοι ποσού τριάντα έξι ευρώ (€ 36,00).

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

(5)    
Επιβολή πολλαπλών τελών  για λαθρεμπορία κα-

πνικών.

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΟΙΝΟΗΣ

Με την 15GRYP08320000110-0/7-8-2018 καταλογιστι-
κή πράξη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του Τελω-
νείου Οινόης, επιβάλλεται κατ’ άρθρο 155 του ν. 2960/
2001 περί «Ε.Τ.Κ.», στους νυν αγνώστου διαμονής:

- Στον γεννηθέντα την 9/5/1984 στο Πακιστάν, νυν 
αγνώστου διαμονής, MOHD ASHFAQ του Rafiq και της 
Saleema, κάτοχο του αριθμ. 111565/6-3-2015 Δελτίου 
Αιτήσαντος Άσυλο Αλλοδαπού και

- Στον γεννηθέντα την 1/1/1976 στο Πακιστάν, άνευ 
μονίμου διαμονής, IJAZ IJAZ YOUSAF του Muhammad 
Yusf και της Munir Bibi, κάτοχο του αριθμ. 6634/1/5310-
αχδ’/10-9-2015 υπηρεσιακού σημειώματος, εκδοθέντος 
από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Μυτιλήνης, με ισχύ 
έως την 10/10/2015, ως προσωπικά υπεύθυνους, πολ-
λαπλά τέλη για λαθρεμπορία καπνικών, ύψους οκτώ χι-
λιάδων διακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα 
οκτώ λεπτών (€ 8.234,88), το οποίο ισομερίζει εις αμ-
φότερους, καθιστώντας έκαστο αλληλεγγύως υπόχρεο 
για την προσωπική οφειλή του ετέρου. Το ως άνω ποσό 
πολλαπλών τελών προσαυξάνεται με τέλη χαρτοσήμου 
και Ο.Γ.Α. επί τελών χαρτοσήμου (2,4%), ήτοι ποσού εκα-
τόν ενενήντα επτά ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών 
(197,64 €).

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  
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*02034541708180004*

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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