
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

1 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 6266/146471 (ΦΕΚ 21/
Β/2017) «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρω-
ματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονι-
σμού (ΕΕ) αριθμ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 78 της 20.3.2013, 
σ.41) και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 
181/2014 της Επιτροπής (ΕΕ L 63 της 4.3.2014, 
σ. 53), σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμ-
ματος Στήριξης των Μικρών Νησιών του Αιγαίου 
Πελάγους, όσον αφορά τα προϊόντα της τοπικής 
γεωργικής φυτικής παραγωγής.

2 Συμπλήρωση - τροποποίηση της απόφασης κα-
θορισμού ανωτάτου ορίου επιτρεπομένων ημε-
ρών κίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων υπηρε-
τούντων σε υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης 
για το έτος 2018.

3 Τροποποίηση απόφασης του Περιφερειάρχη περί 
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγ-
μένους Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας Πελο-
ποννήσου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 658/45318 (1)
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 6266/146471 (ΦΕΚ 

21/Β/2017) «Καθορισμός των αναγκαίων συ-

μπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του 

Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 229/2013 του Ευρωπαϊ-

κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 78 

της 20.3.2013, σ.41) και του Εκτελεστικού Κανο-

νισμού (ΕΕ) αριθμ. 181/2014 της Επιτροπής (ΕΕ 

L 63 της 4.3.2014, σ. 53), σχετικά με την εφαρμο-

γή του Προγράμματος Στήριξης των Μικρών Νη-

σιών του Αιγαίου Πελάγους, όσον αφορά τα προϊ-

όντα της τοπικής γεωργικής φυτικής παραγωγής. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 62 παρ. 2 περ. α' του ν. 4235/2014 «Διοι-

κητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή 
της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των 
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστα-
σίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α' 32), 
όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 
46 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές 
συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες 
διατάξεις» (Α' 78).

β) Των άρθρων 14, 15 και 16 του ν. 2637/1998 «Σύσταση 
Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού 
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσα-
νατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης 
και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύν-
σεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας 
και «Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης» Α.Ε. και άλλες 
διατάξεις» (Α' 200), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

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).

2 α) Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 229/2013 του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Μαρ-
τίου 2013, σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων 
για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1405/2006 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 78 της 20.3.2013, σ.41).

β) Τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 
178/2014 της Επιτροπής, της 6ης Νοεμβρίου 2013, για 
τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 229/2013. 
γ) Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 181/2014 της 
Επιτροπής, της 20ής Φεβρουαρίου 2014, για τη θέσπι-
ση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 
229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για 
τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου (ΕΕ L 63 της 
4.3.2014, σ. 53), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Το Πρόγραμμα Στήριξης των Μικρών Νησιών του 
Αιγαίου Πελάγους σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 
αριθμ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφω-
να με τα Ref. Ares (2015) 5954578/18.12.2015, (2016) 
3629781/19.7.2016 και (2016) 778915/14.4.2016 έγγρα-
φα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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5. Την με αριθμ. 127/41605/16.03.2018 εισήγηση της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του άρθρου 
24 παρ. 5 περ. ε' του ν. 4270/2014 (Α' 143), όπως ισχύει

6. Τις διαφοροποιημένες ανάγκες που προέκυψαν για 
ανακατανομή των πόρων του Προγράμματος μεταξύ 
των επί μέρους μέτρων αυτού.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση του Προ-
γράμματος Στήριξης των Μικρών Νησιών του Αιγαίου 
Πελάγους οικονομικού έτους 2018, πέραν αυτής που έχει 
προβλεφθεί, η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες 
πιστώσεις του Ε.Φ. 29-110, Κ.Α.Ε. 5423 εντός των ανώτα-
των ορίων του ΜΠΔΣ 2018-2021 (Α' 74) και θα εγκριθεί 
με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Η υπ' αριθμ. 6266/146471/30.12.2016 (ΦΕΚ 21Β/2017)

κοινή υπουργική απόφαση τροποποιείται ως εξής:
Στο άρθρο 6 στην παράγραφο 2, προστίθεται σημείο 

δ) ως ακολούθως:
«δ) Για το έτος αιτήσεων ενίσχυσης 2017 (Οικονομικό 

Έτος 2018) το συνολικό διατιθέμενο ποσό της Ενωσιακής 
ενίσχυσης για τους ως άνω ελαιοκαλλιεργητές ανέρχεται 
σε εννέα εκατομμύρια εκατόν πέντε χιλιάδες (9.105.000) 
ευρώ και το συνολικό ποσό της συμπληρωματικής Εθνι-
κής χρηματοδότησης σε πεντακόσιες σαράντα επτά χι-
λιάδες (547.000) ευρώ.»

Άρθρο 2 
Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της και για τις 

αιτήσεις του 2017.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Μαρτίου 2018

Ο Υπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ   

 Ι 

 Αριθμ. 16188 (2)
Συμπλήρωση - τροποποίηση της απόφασης κα-

θορισμού ανωτάτου ορίου επιτρεπομένων ημε-

ρών κίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων υπηρε-

τούντων σε υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης 

για το έτος 2018. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλι-
κράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της υποπαραγράφου Δ.9 
της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 
94/Α’) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου 

Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό 
Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποί-
ηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. Α περ. ββ του 
π.δ.  142/2010 (ΦΕΚ 235/Α'/27-12-2010 «Οργανισμός 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4354/2015 
(ΦΕΚ 47/Α') «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπο-
λέμηση γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, 
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.

5. Την αριθ. 35748/30-05-2017 απόφαση του Συντονι-
στή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, 
περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και 
εγγράφων (ΦΕΚ 1971/τ.Β’/07-06-2017).

6. Την υπ' αριθ. 77400/29-11-2017 (ΦΕΚ 4497/Β'/ 
21-12-2017) απόφαση, που αφορά στο ανώτατο όριο 
επιτρεπομένων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων 
υπηρετούντων σε υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης 
για το έτος 2018.

7. Το με αριθ. 2915/13-03-2018 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων του Δήμου Θεσσα-
λονίκης, καθώς και το αριθ. 8447/08-03-2018 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμο-
γών, μαζί με τη συνημμένη σε αυτά αλληλογραφία, σχε-
τικά με την συμπλήρωση - τροποποίηση με τον επιτρε-
πόμενο ετήσιο συμψηφισμό των δικαιούμενων ημερών 
εκτός έδρας ανά μήνα, για ορισμένο αριθμό υπαλλήλων 
της Διεύθυνσης Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών 
του Δήμου Θεσσαλονίκης, έτους 2018, όπως ειδικότερα 
αναγράφεται σε αυτό.

8. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη, 
στον προϋπολογισμό του Δήμου Θεσσαλονίκης, από την 
εφαρμογή της ανωτέρω συμπλήρωσης - τροποποίησης 
της απόφασης, σύμφωνα και με τα ανωτέρω έγγραφα 
του Δήμου, καθώς και την αριθ. πρωτ. 26940/20-11-2017
βεβαίωση για την ύπαρξη βεβαιωμένων πιστώσεων στον 
προϋπολογισμό του φορέα, από αυτό που είχε προϋ-
πολογισθεί στην αριθ. πρωτ. 77400/29-11-2017 (ΦΕΚ 
4497/Β'/21-12-2017) αρχική απόφαση, αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε - τροποποιούμε την αριθ. 77400/ 
29-11-2017 (ΦΕΚ 4497/Β'/21-12-2017) αρχική απόφα-
σή μας, αναφορικά με το ανώτατο όριο επιτρεπομένων 
ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων 
στη Διεύθυνση Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών 
του Δήμου Θεσσαλονίκης, για το έτος 2018, σύμφωνα 
με τον παρακάτω πίνακα ως εξής:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

* 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΜΕΡΩΝ

ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2*10
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2*10

ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2*20

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1*10

TE ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 
ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1*20



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12679Τεύχος Β’ 1131/28.03.2018

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 15 Μαρτίου 2018

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ   

 Ι 

 Αριθμ. 77855/18255 (3)
Τροποποίηση απόφασης του Περιφερειάρχη 

περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα 

εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας 

Πελοποννήσου. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 113, 114, 159, 160, 186 του 

ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του π.δ. 131/2010 (ΦΕΚ 224 Α’/
27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννή-
σου», όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.2690/1999 (ΦΕΚ 
45 Α’/1999) «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», όπως 
ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 περ. Β του 
ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131 Α’/28-6-2006) Εθνικό Τυπογρα-
φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις».

5. Την αριθμ. 80951/27377/31-10-2014 (ΦΕΚ 3101/
τ.B’/18-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Πελο-
ποννήσου με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους 
άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας 
Πελοποννήσου».

6. Την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών της Περι-
φερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελο-
ποννήσου, στο πλαίσιο της εξασφάλισης της διαρκούς 

και αδιάλειπτης διοικητικής υποστήριξης και εγγύτητας 
της Περιφερειακής Αρχής, προς την αρτιότερη και απο-
τελεσματικότερη επίτευξη του δημοσίου συμφέροντος, 
της εξυπηρέτησης των πολιτών και της διεκπεραίωσης 
των υπηρεσιακών και αυτοδιοικητικών στη βάση τους 
θεμάτων.

7. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί 
δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του κράτους ή 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

8. Το άρθρο 160 παράγραφος 1 και παράγραφος 3 του 
νόμου 3852/2010, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. 80951/27377/31-10-2014 
απόφαση, ως προς την παράγραφο (5) του μέρους Α' αυ-
τής, και αίρουμε τη μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων 
στην Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας 
Μεσσηνίας Αλειφέρη - Καραθανάση Ελένη του Ιωάννη 
(ΑΔΤ:ΑΑ445551), που αφορούν στις κάτωθι υπηρεσίες 
της ΠΕ Μεσσηνίας:

α. Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού (άρθρο 13)
β.  Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 

(άρθρο 17)
γ. Διεύθυνση Ανάπτυξης (άρθρο 21)
δ.  Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών (άρθρο 23)
ε.  Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρι-

μνας (άρθρο 27)
στ.  Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας (άρθρο 

5 παρ. 2 περ. η και παρ. 3 περ. δ)
ζ.  Τμήμα Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 29 παρ. 2 περ. ε).
Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση ως έχει καθώς και 

όσα προβλέπει το άρθρο 160 παράγραφος 3 του νόμου 
3852/2010 ως προς τις αρμοδιότητες των άμεσα εκλεγ-
μένων Αντιπεριφερειαρχών.

Η απόφαση αυτή, που ισχύει από τη δημοσίευσή της, 
να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Τρίπολη, 22 Μαρτίου 2018

Ο Περιφερειάρχης

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ  
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*02011312803180004*

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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