
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Κατανομή ενός (1) ατόμου στην Ακαδημία Αθη-
νών (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων).

2 Κατανομή συγγενούς ατόμου το οποίο υπέστη 
σοβαρά εγκαύματα και νοσηλεύτηκε σε Μονάδα 
Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), συνεπεία των πυρκα-
γιών που έπληξαν περιοχές της Νήσου Χίου, την 
25η Αυγούστου 2016.

3 Τροποποίηση υπουργικής απόφασης σχετικά με 
τα στοιχεία δοκιμαστικής κυκλοφορίας (ΔΟ.Κ.).

4 Ορισμός ημερών υποχρεωτικής αργίας κατά τις 
τοπικές εορτές, για όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλ-
λεύσεις και εργασίες γενικά, στην Π.Ε. Γρεβενών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./117/5770 (1)
Κατανομή ενός (1) ατόμου στην Ακαδημία Αθη-

νών (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 119 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για 

την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών 
Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων  - Με-
σοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2019 - 2022 και λοιπές διατάξεις», (Α’ 105) τις διατά-
ξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012 
(Α΄ 54) και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 11 του 
ν. 3833/2010 (Α’ 40).

2. Το π.δ. 81/2019 με θέμα «Σύσταση, συγχώνευση, 
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορι-
σμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), το π.δ. 
2/2021 με θέμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2) και το π.δ. 84/2019  
με θέμα «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών 
και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων 
Υπουργείων» (Α’ 123).

3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1-3-2011 
(Β΄ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων 
και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Το υπό στοιχεία 36778/Ζ2/31.03.2022 έγγραφο του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

5. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποί-
ησης του μονίμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι-
καίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού που διορίζεται 
ή προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 2 
του ν. 4765/2021 (Α’ 6).

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανο-
μής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή ενός (1) ατόμου, σε θέση Ερευνητή 
Β’ βαθμίδας στην Ακαδημία Αθηνών (Υπουργείο Παιδείας 
και Θρησκευμάτων).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Μαΐου 2022

Ο Υπουργός 

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

I

Αριθμ.     ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./118/3018 (2)

Κατανομή συγγενούς ατόμου το οποίο υπέστη 

σοβαρά εγκαύματα και νοσηλεύτηκε σε Μονάδα 

Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), συνεπεία των πυρ-

καγιών που έπληξαν περιοχές της Νήσου Χίου, 

την 25η Αυγούστου 2016. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 119 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την 

Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων 
και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο 
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 - 2022 και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 105) τις διατάξεις της παρ. 21 του 
άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012 (Α’ 54) και τις διατάξεις 
της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α’  40).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

10 Μαΐου 2022 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2292

22693



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ22694 Τεύχος B’ 2292/10.05.2022

2. Την παρ. 20 του άρθρου 14 του ν. 2266/1994 (Α’ 218).
3. Την παρ. 2 του άρθρου 136 του Κεφαλαίου Γ’ του 

Μέρους Τέταρτου του ν. 4714/2020 (Α’ 148).
4. Το π.δ. 81/2019 με θέμα «Σύσταση, συγχώνευση, 

μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορι-
σμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), το π.δ. 
2/2021 με θέμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2) και το π.δ. 84/2019 
με θέμα «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών 
και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων 
Υπουργείων» (Α’ 123).

5. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/792/οικ.18264/29-
09-2020 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Β’ 4408, 
ΑΔΑ: ΩΤΞΑ46ΜΤΛ6-ΡΣΜ): «Καθορισμός: α) των φορέων 
υποδοχής, β) των απαιτούμενων δικαιολογητικών, γ) της 
σειράς προτεραιότητας των δικαιούχων, δ) της προθε-
σμίας και της διαδικασίας υποβολής των δικαιολογητι-
κών και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας σχετικά με 
το δικαίωμα διορισμού σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 2 του άρθρου 136, Κεφάλαιο Γ’, Μέρος Τέταρτο, του 
ν. 4714/2020 (Α’ 148)».

6. Την υπ’ αρ. πρωτ. 14385/15-07-2021 αίτηση διορι-
σμού του Γεωργίου Τσουρή σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 2 του άρθρου 136 του Κεφαλαίου Γ’ του Μέρους 
Τέταρτου του ν. 4714/2020 (Α’ 148),

7. Τα υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1./870/14385/
07-12-2021 και υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.2/933/οικ.
4355/17-03-2022 έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών 
καθώς και τα απαντητικά σε αυτό έγγραφα των Δ/νσεων 
Διοικητικού των φορέων.

8. Τα υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.1.2/47/οικ.2135/
10-02-2022 και υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.1.2/49/4705/
28-03-2022 έγγραφα της Υπηρεσίας μας και οι από 
23-02-2022 και 30-03-2022 υπεύθυνες δηλώσεις του 
δικαιούχου σχετικά με τους φορείς προτίμησης για δι-
ορισμό.

9. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1-3-2011 
(Β’ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων 
και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανο-
μής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή συγγενούς ατόμου το οποίο υπέστη 
σοβαρά εγκαύματα και νοσηλεύτηκε σε Μονάδα Εντα-
τικής Θεραπείας (ΜΕΘ), συνεπεία των πυρκαγιών που 
έπληξαν περιοχές της Νήσου Χίου, την 25η Αυγούστου 
2016, σύμφωνα με την υπεύθυνη δήλωση που υπέβαλε 
ο δικαιούχος, ως εξής:

ΥΠΕΥΘΥΝΗ 
ΔΗΛΩΣΗ

ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
ΦΟΡΕΩΝ 

ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ/ΦΟΡΕΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ/

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Υπ’ αρ.  5661/
08-04-2022

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ/ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 4 Μαΐου 2022

Ο Υπουργός 

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

I

Αριθμ. 30635 (3)
    Τροποποίηση υπουργικής απόφασης σχετικά με 

τα στοιχεία δοκιμαστικής κυκλοφορίας (ΔΟ.Κ.).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2 του άρθρου 84, την παρ. 3 του άρθρου 88

και τις παρ. 2 του άρθρου 90 του «Κώδικα Οδικής Κυκλο-
φορίας» (ν. 2696/1999, Α’ 57).

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το 
οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

3. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 - Ηλεκτρονικές 
Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδη-
γίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και ιδίως 
το Κεφάλαιο ΣΤ’ και την παρ. 19 του άρθρου 107 αυτού.

4. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

5. Το άρθρο 70 του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151).

6. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

8. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155), την υπ’ αρ. 
317/22-09-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μετα-
φορών, Μιχαήλ Παπαδόπουλο» (Β’ 4383).

9. Την υπ’ αρ. 143021/31-12-2020 απόφαση του Υφυ-
πουργού Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός των 
όρων και προϋποθέσεων για τη δοκιμαστική κυκλο-
φορία αυτοκινήτων οχημάτων και της διαδικασίας χο-
ρήγησης στοιχείων (άδεια και πινακίδες) δοκιμαστικής 
κυκλοφορίας» (Β’ 5859).

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
Στο τέλος του τελευταίο εδαφίου της παρ. 1 του άρ-

θρου 3 της υπ’ αρ. 143021/31-12-2020 (Β’ 5859) από-
φασης του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών 
διαγράφεται η τελεία και προστίθενται οι λέξεις: «ή από 
το σημείο άφιξης του οχήματος προς την έδρα της επι-
χείρησης του δικαιούχου».

Άρθρο 2
Η περ. β της παρ. 2 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως 

εξής: 
«β. Απεριόριστος, για φορτηγά, λεωφορεία αυτοκίνητα 

και ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα οχήματα 
κατηγορίας Ο1 (τροχόσπιτα), Ο2, Ο3, Ο4.».

Άρθρο 3
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-

ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Μαΐου 2022

Ο Υφυπουργός 

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

I

Αριθμ. οικ.     61761 (4)
Ορισμός ημερών υποχρεωτικής αργίας κατά τις 

τοπικές εορτές, για όλες τις επιχειρήσεις, εκμε-

ταλλεύσεις και εργασίες γενικά, στην Π.Ε. Γρεβε-

νών.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’ 87).

2. Την υπ’ αρ. 6405/19-1-2022 απόφαση του Συντο-
νιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής 
Μακεδονίας «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Μακε-
δονίας» (Β’ 563).

3. Τα άρθρα 60 και 63 του ν. 4808/2021 «Για την Προ-
στασία της Εργασίας Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επι-
θεώρηση Εργασίας» - Κύρωση της Σύμβασης 190 της 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας 
και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας - Κύρωση 
της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 
για το Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας 

στην Εργασία - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγ-
γελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και 
λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 101).

4. Το άρθρο 46 του ν. 2224/1994 «Ρύθμιση θεμάτων 
εργασίας συνδικαλιστών δικαιωμάτων, υγιεινής και 
ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης υπουργεί-
ου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών 
προσώπων και άλλες διατάξεις» (Α’ 112).

5. Το β.δ. 748/1966 «Περί κωδικοποιήσεως, καταργή-
σεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατά-
ξεων της κειμένης νομοθεσίας περί εβδομαδιαίας και 
Κυριακής αναπαύσεως και ημερών αργίας» (Α’ 179).

6. Το υπ’ αρ. 16709/03-02-2022 έγγραφό μας «Πρόταση 
για τοπικές αργίες», προς τους Εμπορικούς Συλλόγους 
της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.

7. Το υπ’ αρ. 140/22-02-2022 (εισ. αρ. 34667/04-03-
2022) έγγραφο του Εμπορικού Συλλόγου Δεσκάτης.

8. Το από 08-03-2022 (εισ. αρ. 37627/10-03-2022) έγ-
γραφο του Εμπορικού Συλλόγου Γρεβενών.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού ή του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας, αποφασίζουμε:

Ορίζονται ως ημέρες υποχρεωτικής αργίας, για όλες 
τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες γενικά, 
οι οποίες θα αργούν στην Π.Ε. Γρεβενών, οι ακόλουθες:

1. Για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται εντός των ορί-
ων της Δημοτικής Κοινότητας Γρεβενών της Δημοτικής 
Ενότητας Γρεβενών του Δήμου Γρεβενών,

α) η 15η Μαΐου, ως ημέρα εορτής του πολιούχου Αγίου 
και

β) η 13η Οκτωβρίου, ως ημέρα απελευθέρωσης της 
πόλης.

2. Για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται εντός των ορί-
ων της Δημοτικής Κοινότητας Δεσκάτης της Δημοτικής 
Ενότητας Δεσκάτης του Δήμου Δεσκάτης,

α) η 21η Μαΐου, ως ημέρα εορτής του πολιούχου Αγίου 
και

β) η 7η Οκτωβρίου, ως ημέρα απελευθέρωσης της 
πόλης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Γρεβενά, 20 Απριλίου 2022 

Ο Περιφερειάρχης 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ   
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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 στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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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