
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έναρξη λειτουργίας Τοπικής Διεύθυνσης Αρκαδίας 
και κατάργηση Τοπικών και Περιφερειακών Υπη-
ρεσιών πρώην Φορέων Ν. Αρκαδίας του ΕΦΚΑ.

2 Καθορισμός αριθμού εισακτέων στον 27ο εισα-
γωγικό διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας 
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) και κατα-
νομή αυτών στα τμήματα εξειδίκευσης.

3 Διάθεση ενός κατασχεθέντος σκάφους στο Λιμε-
νικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή για κάλυψη 
αναγκών του.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. 17378/6133 (1)
Έναρξη λειτουργίας Τοπικής Διεύθυνσης Αρ-

καδίας και κατάργηση Τοπικών και Περιφερει-

ακών Υπηρεσιών πρώην Φορέων Ν. Αρκαδίας 

του ΕΦΚΑ. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 87 και της παρ. 8, περ. α΄ του άρθρου 34 

του π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» (Α΄ 8),

β. της παρ. 1, περ. ε και θ΄, του άρθρου 52 του 
ν. 4387/2016 (Α΄ 85), όπως ισχύει,

γ. των άρθρων 69Α, 69Β, 69Δ, 69Ε του ν. 4387/2016 
(Α΄ 85).

2. Την οικ. 44549/Δ9.12193/ 8-10-2015 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πε-
τρόπουλο» (Β΄ 2169), όπως ισχύει.

3. Την αριθμ. 432075/4-4-2019 πρόταση του Διοικητή 
του ΕΦΚΑ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το αριθμ. 480580/ 
15-4-2019 έγγραφο.

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται επιβάρυνση του τακτικού προϋπολογισμού και 
του προϋπολογισμού του ΕΦΚΑ, αποφασίζουμε:

1. Την έναρξη λειτουργίας της Τοπικής Διεύθυνσης 
Αρκαδίας με έδρα την Τρίπολη, περιλαμβανομένου του 
υπαγόμενου σε αυτή Αποκεντρωμένου Τμήματος Κοινω-
νικής Ασφάλισης Μεγαλόπολης, την 22-4-2019.

2. Την κατάργηση των κατωτέρω Τοπικών και Περιφε-
ρειακών Υπηρεσιών τ. Φορέων του ΕΦΚΑ την 21-4-2019:

- Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Αρκαδίας 
με έδρα την Τρίπολη.

- Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αρκαδίας με έδρα 
τη Μεγαλόπολη.

- Γ΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Αρκαδίας με 
έδρα την Τρίπολη.

- Περιφερειακό Τμήμα Μηχανικών και Εργοληπτών 
Δημοσίων Έργων Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη.

- Περιφερειακό Γραφείο Υγειονομικών Αρκαδίας με 
έδρα την Τρίπολη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 16 Απριλίου 2019

Ο Υφυπουργός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ   

 Ι 

 Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/37/οικ.15735 (2)

Καθορισμός αριθμού εισακτέων στον 27ο εισα-

γωγικό διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας 

Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) και κατα-

νομή αυτών στα τμήματα εξειδίκευσης. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 15Α και της παρ. 1 του άρθρου 17 

του π.δ. 57/2007 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που διέπουν το 
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 
(Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)» (Α΄ 59), όπως ισχύει.

β. Της παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 3966/2011 «Θεσμικό 
πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση 
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του 
Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων 
“ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 118).

γ. Της περ. ιβ΄ του άρθρου 20, της περ. θ΄ του άρθρου 
23 και του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσι-
ονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες δι-
ατάξεις» (Α΄ 143), όπως ισχύει.

δ. Του π.δ. 105/2018 «Οργανισμός Εθνικού Κέντρου 
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης» (Α΄ 203), όπως 
ισχύει.

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

στ. Του π.δ. 125/2016 (210/Α΄/5-11-2016), «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

ζ. Του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», 160/Α΄/29-8-2018.

η. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», ο οποίος κυρώθη-
κε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98).

θ. Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α΄ 194).

ι. Της Υ5/27.01.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού 
«Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Β΄ 204).

ια. Της Υ173 (3610/Β΄/4-11-2016) απόφασης Πρωθυ-
πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

ιβ. Της Υ29/8.10.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη», (Β΄ 2168).

ιγ. Της 91589 (3814/Β΄/4-9-2018) απόφασης του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας 
και Ανάπτυξης, Ευστάθιο Γιαννακίδη».

3. Την ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/2/οικ.21909/1-7-2015
(1456/Β΄/10-7-2015) απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης [«Καθορι-
σμός τμημάτων εξειδίκευσης της Εθνικής Σχολής Δημό-
σιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)»].

4. Την ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/16/οικ.16336/15-6-2016
(1813/Β΄/21-6-2016) απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης [«Καθορι-
σμός Τμημάτων Εξειδίκευσης της Εθνικής Σχολής Δημό-
σιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)»].

5. Το αριθμ. 12/12-11-2018 πρακτικό, υπό θέμα 11ο, 
και την 4394 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΕΚΔΔΑ, με θέμα «Διατύπωση γνώμης για τον προσδιο-
ρισμό αριθμού εισακτέων στον 27ο εισαγωγικό διαγω-

νισμό της ΕΣΔΔΑ και την κατανομή αυτών σε τμήματα 
εξειδίκευσης», η οποία διαβιβάστηκε στο Υπουργείο 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης με το αριθμ. 7132/13-11-
2018 έγγραφο Προέδρου ΕΚΔΔΑ.

6. Το αριθμ. 7064/8-11-2018 έγγραφο Προϊσταμένης 
Διεύθυνσης Οικονομικού του ΕΚΔΔΑ, με θέμα «Ετήσια 
κατανομή προϋπολογισμού 27ης εκπαιδευτικής σειράς 
Ε.Σ.Δ.Δ.Α.», το οποίο διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Διοι-
κητικής Ανασυγκρότησης με το αριθμ. 7132/13-11-2018 
έγγραφο Προέδρου ΕΚΔΔΑ.

7. Την αριθμ. ΔΙΠΔΑ/Φ4Π/86/οικ.45919/4-12-2018 ει-
σήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη: α) σε βάρος των πιστώσεων του 
συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα του έργου 
«Δράσεις Παραγωγής Στελεχών Ταχείας Εξέλιξης για τις 
ανάγκες του Δημόσιου Τομέα - Β΄ Φάση» (Κωδικός ΟΠΣ 
5010844, Ενάριθμος 2018ΣΕ4151000 της ΣΑΕ 4151 του 
Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης,) που έχει 
ενταχθεί στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα 
2014-2020», η οποία ανέρχεται σε ύψος 242.760,00 € 
περίπου για το οικονομικό έτος 2019, 1.456.560,00 € 
περίπου για το οικονομικό έτος 2020 και 849.660,00€ 
περίπου για το οικονομικό έτος 2021, σύμφωνα με το 
προαναφερθέν 7064/8-11-2018 έγγραφο του ΕΚΔΔΑ, και 
β) σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, του προϋπο-
λογισμού των Ν.Π.Δ.Δ., του προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α. 
α΄ και β΄ βαθμού, από την τοποθέτηση των αποφοίτων 
στους φορείς υποδοχής και μετά, το ύψος της οποίας 
εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 1.857.600,00 € 
κατ’ έτος περίπου. Η εν λόγω δαπάνη θα καλύπτεται από 
τις πιστώσεις που θα εγγράφονται κατ’ έτος στους προ-
ϋπολογισμούς των οικείων φορέων που θα διοριστούν 
οι απόφοιτοι της ΕΣΔΔΑ, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε το συνολικό αριθμό των εισακτέων στην 
Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 
(ΕΣΔΔΑ) για τον 27ο εισαγωγικό διαγωνισμό του έτους 
2019, σε ενενήντα (90) σπουδαστές οι οποίοι θα εντα-
χθούν στα ακόλουθα Τμήματα Εξειδίκευσης ως εξής:

Τμήμα Εξειδίκευσης Σπουδαστές
Γενικής Διοίκησης 20
Αναπτυξιακών Περιφερειακών 
Πολιτικών 10

Διοίκησης
Υπηρεσιών
Υγείας και
Κοινωνικής
Φροντίδας

Πρόγραμμα Διοίκησης
Υπηρεσιών Υγείας 10

Πρόγραμμα Διοίκησης
Οργανισμών Κοινωνικής 
Πολιτικής

10

Εμπορικών - Οικονομικών 
Υποθέσεων 10

Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 10

Ψηφιακής Πολιτικής 10
Πολιτιστικής Διοίκησης 10
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 11 Απριλίου 2019

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης Οικονομικών

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

    Ι 

 Αριθμ. 2121.8-3/25533/19 (3)
Διάθεση ενός κατασχεθέντος σκάφους στο Λι-

μενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή για κάλυ-

ψη αναγκών του. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3938/2011 

«Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυ-
θαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και 
άλλες διατάξεις.» (Α΄ 61), όπως αντικαταστάθηκε με την 
παράγραφο 2 του άρθρου 38 του ν. 4509/2017 (Α΄ 201).

β) Της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 3938/2011 
(Α΄ 61) όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του 
άρθρου 13 του ν. 4138/2013 (Α΄ 72).

γ) Του άρθρου 177 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελω-
νειακός Κώδικας» (Α΄ 265), όπως ισχύει.

δ) Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλί-
ας και Νησιωτικής Πολιτικής»(Α΄ 26),όπως ισχύει.

ε) Του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «... Ανασύσταση του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε 
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 114).

στ) Του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 160).

2. Την από 26-03-2019 πρόταση του Αρχηγού του Λι-
μενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

3. Την από 10-05-2015 Έκθεση κατάσχεσης πλωτού 
μέσου στο πλαίσιο διενεργούμενης προανάκρισης για 
παράβαση των διατάξεων του ν. 4251/2014 «Κώδικας 
Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές δι-
ατάξεις» (Α΄ 80), όπως ισχύει.

4. Το γεγονός ότι έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα 
των τριών μηνών από την ημερομηνία κατάσχεσης του 
σκάφους και στο διάστημα αυτό δεν έχει εκδοθεί ή δεν 
έχει καταστεί αμετάκλητο βούλευμα ή απόφαση του αρ-
μόδιου δικαστηρίου για την άρση της κατάσχεσης και την 
απόδοση του στους ιδιοκτήτες του, σύμφωνα με το εδάφιο 
πρώτο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3938/2011 
«Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαι-
ρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες 
διατάξεις.» (Α΄ 61), όπως αντικαταστάθηκε με την παρά-
γραφο 2 του άρθρου 38 του ν. 4509/2017 (Α΄ 201).

5. Το αριθμ. 1817/18/14-01-2019 έγγραφο Εισαγγελίας 
Πρωτοδικών Κέρκυρας.

6. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

7. Την ανάγκη κάλυψης επιχειρησιακών αναγκών του Λιμε-
νικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής με σκοπό την απο-
τελεσματική άσκηση της αποστολής του, αποφασίζουμε:

1. Τη δωρεάν διάθεση στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική 
Ακτοφυλακή του σκάφους που περιγράφεται στο Παράρτη-
μα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

2. Την ένταξη του σκάφους στη δύναμη των επιχειρη-
σιακών μέσων του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτο-
φυλακής και τη στελέχωση και λειτουργία του σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις.

Παράρτημα
Στοιχεία κατασχεθέντος σκάφους

Είδος Ταχύπλοο πολυεστερικό 
σκάφος Αριθμός Κινητήρων 1

Όνομα σκάφους «Αδιευκρίνιστο» Εργοστάσιο Κατασκευής 
κινητήρων SUZUKI

Αριθμ. Λεμβ. ή Νηολ. «Αδιευκρίνιστο» Τύπος Κινητήρων V6 FOUR STROKE
Σημαία «Αδιευκρίνιστο» Αριθμός Σειράς Κινητήρων «Αδιευκρίνιστος»
Εργοστ. Κατασκευής - 
μοντέλου «ORIZON»-BOAT TYPE 700 Τόπος Φύλαξης Κ.Λ. Κέρκυρας /Λ/Σ Παξών

Αριθμός Πλαισίου 
σκάφους «ELNAU70070L404» Κατάσταση μέσου Καλή

Χρώμα Λευκό - Μπλέ - Γκρί Λοιπός Εξοπλισμός
Ο φερόμενος επί του σκάφους 
εξοπλισμός, κατά τον χρόνο 
της κατάσχεσής του

Ολικό μήκος 6,90 μέτρα Μέγιστο πλάτος 2,80 μέτρα
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 8 Απριλίου 2019

Ο Υπουργός
ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ   
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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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