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1 Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στο Κέντρο 
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλά-
δας.

2 Διαγραφή δύο οχημάτων από τη δύναμη του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
και εγγραφή τους στη δύναμη των Τμημάτων Κτη-
νιατρικής των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομί-
ας και Κτηνιατρικής Έβρου (με έδρα την Αλεξαν-
δρούπολη) και Ορεστιάδας της Περιφερειακής 
Ενότητας ’Εβρου».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 40317/Δ1/14113 (1)
Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στο Κέντρο 

Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελ-

λάδας.

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  - 

OIKONOMIKΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 
(Α΄ 81), όπως ισχύει,

β) του άρθρου 1 του ν. 4025/2011 «Ανασυγκρότηση 
Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστα-
σης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Α΄ 228),

γ) του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 «Κατάργηση και 
συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα – Σύσταση Γενικής Γραμ-
ματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 16),

δ) 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 (Α΄ 98),

ε) του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α΄ 168),

στ) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 116),

ζ) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210),

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

2. Την Υ29/08-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).

3. Την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./214/13783/18-07-2018 από-
φαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, με την οποία 
εγκρίθηκε η κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης δε-
κατεσσάρων (14) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων ως 
επικουρικό προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας ενός (1) 
έτους, από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας.

4. Τις λειτουργικές ανάγκες του ΚΚΠΠ Στερεάς Ελλάδας.
5. Το απόσπασμα πρακτικού της 1ης/17-01-2018 (θέμα 

1ο) συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΚΠΠ 
Στερεάς Ελλάδας.

6. Το γεγονός, ότι η δαπάνη που προκαλείται με την 
απόφαση αυτή ανέρχεται στο ποσό των 227.484,00 € 
περίπου και ειδικότερα ποσό 56.871,00 € για το 2018 και 
170.613,00 € για το 2019 και θα βαρύνει τον προϋπολο-
γισμό του Κέντρου των ετών 2018 και 2019 (ΚΑΕ 0219, 
0224, 0251, 0561).

7. Την αριθ. 94/01-03-2018 (ΑΔΑ: 66ΓΞΟΞ8Ψ-Λ3Ω) από-
φαση ανάληψης υποχρέωσης του ΚΚΠΠ Στερεάς Ελλά-
δας και την αριθ. πρωτ. 17453/400/04-04-2018 (ΑΔΑ: 
6ΦΗΙ465Θ1Ω-Ο4Α) απόφαση της Υπουργού Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
«Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης».

8. Τη με αριθμ. 29269/2371/29-05-2018 εισήγηση της 
Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών, σύμφωνα με την παρ.5(ε) του άρθρου 24 του ν. 
4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄), αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται η πρόσληψη δεκατεσσάρων (14) ατόμων 
διαφόρων ειδικοτήτων ως επικουρικό προσωπικό, με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
(Ι.Δ.Ο.Χ.), διάρκειας ενός (1) έτους, στο Κέντρο Κοινωνι-
κής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ανά κλάδο 
και παράρτημα, ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ΚΚΠΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΛΑΔΟΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΟΜΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ 
ΕΥΒΟΙΑΣ

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2
ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 5

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΑΙΔΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΕΙΡΩΝ) 1
ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ Ή ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 2

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2018

Οι Υπουργοί

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Αναπληρωτής Υπουργός
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οικονομικών
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ.687/34804 (2)
Διαγραφή δύο οχημάτων από τη δύναμη του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

και εγγραφή τους στη δύναμη των Τμημάτων Κτη-

νιατρικής των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομί-

ας και Κτηνιατρικής Έβρου (με έδρα την Αλεξαν-

δρούπολη) και Ορεστιάδας της Περιφερειακής 

Ενότητας ’Εβρου».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ -

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώ-
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98).

1.2. Του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α’ 208) «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμι-
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του 
Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μετανα-
στευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, 
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουρ-
γείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων».

1.3. Του π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ Α΄ 160) «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

1.4. Του π.δ. 133/2017 (ΦΕΚ Α΄ 161) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης».

1.5. Της με αριθ. ΔΙΔΥ/Φ.1.2/οίκ. 10776/2018 απόφασης 
της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: 
«Ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης» (ΦΕΚ Β΄ 1242).

1.6. Του π.δ. 97 (ΦΕΚ 138/Α΄/2017) «Οργανισμός 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»

2. Τις διατάξεις:
2.1. Του ν.δ. 2396/1953 (ΦΕΚ Α΄ 117) «Περί κανονισμού 

χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων οχημάτων του Δη-
μοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των 
εν γένει ΝΠΔΔ» και ειδικά του αρθρ. 2 παρ. 5.

2.2. Της αριθμ. 6400/2060/1984 (ΦΕΚ Β΄ 387) απόφα-
σης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβ/σης «Διαδικασία 
αγοράς, διάθεσης, θέσης και άρσης της κυκλοφορίας 
αυτοκινήτων και δικύκλων των Υπηρεσιών του άρθρου 
1 του ν.δ. 2396/1953».

2.3. Της αριθμ. 129/2534/20-1-2010 (ΦΕΚ Β΄ 108) κοινής 
απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης- Οικονομικών «Καθο-
ρισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού 
Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με 
τα Κρατικά Αυτοκίνητα», όπως ισχύει.

3. Την αριθμ. SANTE/EM/AH/2017/10529/EXOTIC 
DISEASES/EL απόφαση χρηματοδότησης (Grant Deci-
sion) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 10ης Απριλίου 2017, 
με την οποία εγκρίθηκε η χρηματοδότηση της δράσης: 
Επείγοντα Μέτρα Καταπολέμησης Εξωτικών Νοσημά-
των (Αφθώδης Πυρετός, Πανώλη των Μικρών Μηρυ-
καστικών, Ευλογιά των Αιγοπροβάτων, Οζώδης Δερ-
ματίτιδα των Βοοειδών) στην Ελλάδα, μέγιστου ύψους 
1.863.877,00€, μεταξύ των οποίων και η προμήθεια των 
υπόψη δύο αυτοκινήτων, για την κάλυψη αναγκών ενερ-
γητικής και παθητικής επιτήρησης των προρρηθέντων 
νόσων και υλοποίησης των απαραίτητων μέτρων κατά τη 
διάρκεια της επιζωοτίας στην περιοχή της Περιφερειακής 
Ενότητας Έβρου, καθώς και την αριθμ. 3479/ΓΚ/2017 
(17PROC002074160) διακήρυξη της σχετικής διαγωνιστι-
κής διαδικασίας και τη, σε ευόδωση αυτής, αριθμ. 6452/
ΓΚ/2018 (18SYMV003068712) σύμβαση.

4. Την αριθμ. 1970/66273/2017 απόφαση του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Αγρο-
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τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β’ 2193), «Έγκριση 
προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύ-
σεων, που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών 
μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου, για το έτος 
2017», με την οποία καθορίζεται ως επιλέξιμη, στη βάση 
της παραγράφου Β6 του άρθρου 2, σε συνδυασμό με 
την παράγραφο 7 του άρθρου 4, η δαπάνη προμήθει-
ας οχημάτων για μετακίνηση προσωπικού αλλά και του 
απαραιτήτου εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών 
πρόληψης, ελέγχου και εκρίζωσης των ως άνω αναφε-
ρόμενων νοσημάτων.

5. Το αριθμ. 2194/89263/22.6.2018 έγγραφο του 
Τμήματος Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων της 
Διεύθυνσης Υγείας Ζωών του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, με το οποίο ενημερώθηκε το 
Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης για:

α) την επιτακτική και άμεση ανάγκη να διατεθούν τα 
υπόψη οχήματα στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των Περι-
φερειακών Ενοτήτων Έβρου, ήτοι το Τμήμα Κτηνιατρικής 
της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρι-
κής Έβρου (με έδρα την Αλεξανδρούπολη) και το Τμήμα 
Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής Ορεστιάδας της Περιφερειακής Ενότητας 
Έβρου, προς προάσπιση των εθνικών/ ευρωπαϊκών συ-
νόρων απέναντι στο ενδεχόμενο εισόδου, από γείτονες 
χώρες, εξωτικών νοσημάτων, γεγονός με μείζονες οικο-
νομικές συνέπειες στο ζωικό κεφάλαιο της χώρας, αλλά 
και με δυνητικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία,

β) το ότι η μη διάθεση των εν λόγω αυτοκινήτων, κατά 
πλήρη κυριότητα, στις εν λόγω Κτηνιατρικές Υπηρεσί-
ες καθιστά, αφενός, επισφαλή την αποκλειστική και 
αδιαμφισβήτητη χρήση τους από αυτές (με προφανή 
αντίκτυπο στην ομαλή εφαρμογή του Προγράμματος 
των Τεσσάρων Εξωτικών Νοσημάτων σε μία μεγάλης 
έκτασης και δυσπρόσιτη περιοχή που αποτελεί ασπίδα 
για τη διαφύλαξη της υγείας του εγχώριου ζωικού κε-
φαλαίου) και, αφετέρου, διακυβεύει την καταβολή της 
χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι σε  
περίπτωση ελλείψεων στην τεκμηρίωση ή στην περίπτω-
ση μη εφαρμογής του Προγράμματος, δύναται να ζητη-
θεί η επιστροφή μέρους ή ολόκληρης της χορηγηθείσας 
χρηματοδότησης και η διακοπή της συνέχισής της.

6. Τα αριθμ. πρωτ.12236/03.07.2018 και 101094/5739/
03.07.2018 έγγραφα του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δι-
εύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Έβρου 
(με έδρα την Αλεξανδρούπολη) και Ορεστιάδας, της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολι-
κής Μακεδονίας-Θράκης, αντιστοίχως, με τη σύμφωνη 
γνώμη τους για την εγγραφή των υπόψη αυτοκινήτων 
στη δύναμή τους.

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α) Εγκρίνουμε τη διαγραφή από το Υπουργείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων και εγγραφή στη δύναμη 
του Τμήματος Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής Έβρου (με έδρα την Αλε-
ξανδρούπολη) του οχήματος με στοιχεία:

Αριθμός πλαισίου: MMCJJKL20HH021725
Αριθμός Κυκλοφορίας: ΚΥ 9111
Μάρκας: Mitsubishi L200 (DOUBLE CAB DI 2.4 MT 4WD)
Β) Εγκρίνουμε τη διαγραφή από το Υπουργείο Αγροτι-

κής Ανάπτυξης και Τροφίμων και εγγραφή στη δύναμη 
του Τμήματος Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας του οχήματος 
με στοιχεία:

Αριθμός πλαισίου: MMCJJKL20HH028816
Αριθμός Κυκλοφορίας: ΚΥ 9112
Μάρκας: Mitsubishi L200 (DOUBLE CAB DI 2.4 MT 4WD)
Οι διαδικασίες διαχείρισης, χρήσης, κίνησης και κυ-

κλοφορίας των ανωτέρω οχημάτων ρυθμίζονται από τις 
διατάξεις του ν.δ. 2396/1953 (ΦΕΚ Α’ 117), όπως ισχύει, 
και τις, κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, εκτελεστικές απο-
φάσεις και συγκεκριμένα την προαναφερόμενη κοινή 
απόφαση 129/2534/2010.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2018

Οι Υπουργοί

Διοικητικής  Αγροτικής Ανάπτυξης
Ανασυγκρότησης και Τροφίμων

ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ 

ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ  
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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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