
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ορισμός Διευθυντών-ντριών και Υποδιευθυντών-
ντριών για τα σχολεία της Β/θμιας Εκπαίδευσης 
της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας για το σχολικό 
έτος 2021-2022.

2 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για το Β’ 
εξάμηνο του έτους 2021 υπαλλήλων της Διεύθυν-
σης Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. Λάρισας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    118465/Ν1 (1) 
Ορισμός Διευθυντών-ντριών και Υποδιευθυ-

ντών-ντριών για τα σχολεία της Β/θμιας Εκπαί-

δευσης της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας για το 

σχολικό έτος 2021-2022. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του α.ν. 4/1936 «Περί των Σχολείων της Φιλεκπαι-

δευτικής Εταιρείας» (Α’ 47),
β) των άρθρων 34 και 37 του ν. 682/1977 «Περί Ιδιωτι-

κών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικο-
τροφείων» (Α’ 244),

γ) των άρθρων 12, 13 και της παρ. 7 του άρθρου 62 του 
ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 167),

δ) την παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 2009/1992 «Εθνικό 
σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 18),

ε) τις παρ. 1, 6, 8 και 11 του άρθρου 31 του ν. 4823/2021 
(Α’ 136) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των 
εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις.»,

στ) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31), 

ζ) τoυ 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),

η) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

θ) του π.δ. 84/2019 (Α’ 123) «Σύσταση και κατάργηση 
Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

2. Τις υπό στοιχεία Δ5/4995/1983 (Β’ 629), Δ5/710/1997 
(Β’ 489) και 383/65814/Δ5/2007 (Β’ 1074) υπουργικές 
αποφάσεις, με τις οποίες καθορίζεται η οργανική σύνθε-
ση του εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολείων Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.

3. Την υπό στοιχεία 37572/Γ1/02.04.2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 254) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού 
Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων».

4. Το υπό στοιχεία πρωτοκόλλου εισερχομένου 90384/
N1/23-7-2021 (7825/23-7-2021) έγγραφο της ΔΔΕ 
Β’Αθήνας, με το οποίο διαβιβάστηκε το υπ’ αρ. 3340/ 
20-07-2021 έγγραφο του Προέδρου της Φιλεκπαιδευ-
τικής Εταιρείας.

5. Το υπό στοιχεία πρωτοκόλλου εισερχομένου 92309/
Ν1/27-7-2021 (14684/22-7-2021) έγγραφο της ΔΔΕ Ανα-
τολικής Αττικής, με το οποίο διαβιβάστηκε το με αριθμό 
3341/20- 7-2021 έγγραφο του Προέδρου της Φιλεκπαι-
δευτικής Εταιρείας.

6. Το υπό στοιχεία πρωτοκόλλου εισερχομένου 99857/
Ν1/12-8-2021 (Φ.17.2_Α/10090/10-8-2021) έγγραφο 
της ΔΔΕ Αχαΐας, με το οποίο διαβιβάστηκαν τα υπ’ αρ. 
3345/20-7-2021 και 3346/20-07-2021 έγγραφα του Προ-
έδρου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.

7. Το υπό στοιχεία πρωτοκόλλου εισερχομένου 
101012/Ν1/16-8-2021 (10413/22-7-2021) έγγραφο της 
ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, με το οποίο διαβιβάστη-
κε το υπ’ αρ. 3344/20-7-2021 έγγραφο του Προέδρου της 
Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.

8. Το υπό στοιχεία πρωτοκόλλου εισερχομένου 98421/
Ν1/9-8-2021 (Φ.17.1/4949/28-7-2021) έγγραφο της ΔΔΕ 
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Ιωαννίνων, με το οποίο διαβιβάστηκε το υπ’ αρ 3347/
20-07-2021 έγγραφο του Προέδρου της Φιλεκπαιδευ-
τικής Εταιρείας.

9. Την από 14-09-2021 βεβαίωση της υπ’  αρ. 17/
08-09-2021 Πράξης του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμ-
βουλίου.

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 και για όλο 
για το σχολικό έτος 2021-2022 ως Διευθύντριες/Διευθυ-
ντές και Υποδιευθύντριες/Υποδιευθυντές των σχολείων 
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Φιλεκπαιδευτικής 
Εταιρείας, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ
1. Φαφαλιού Μαρία-Άννα (ΠΕ02) στο Α’ Αρσάκειο - Το-

σίτσειο Γυμνάσιο Εκάλης.
2. Γιαννικοπούλου Ευδοκία (ΠΕ02) στο Β’ Αρσάκειο - 

Τοσίτσειο Γυμνάσιο Εκάλης.
3. Ταμπακάκη Ευθαλία (ΠΕ02) στο Α’ Αρσάκειο Γυμνά-

σιο Ψυχικού.
4. Γρατσία Σοφία (ΠΕ02) στο Β’ Αρσάκειο Γυμνάσιο 

Ψυχικού.
5. Νευροκοπλής Αθανάσιος (ΠΕ01) στο Αρσάκειο Γυ-

μνάσιο Θεσσαλονίκης.
6. Βλαχοδημητρόπουλος Δημήτριος (ΠΕ04.04) στο 

Αρσάκειο Γυμνάσιο Πατρών.

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ - ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ
1. Σούλη Αγγελική (ΠΕ03) στο Α’ Αρσάκειο - Τοσίτσειο 

Γυμνάσιο Εκάλης.
2. Ανδριανός Θωμάς (ΠΕ04.02) στο Β’ Αρσάκειο - Το-

σίτσειο Γυμνάσιο Εκάλης.
3. Κλειδή Χρυσούλα (ΠΕ02) στο Α’ Αρσάκειο Γυμνάσιο 

Ψυχικού.
4. Βόλτης Ευστράτιος (ΠΕ86) στο Β’ Αρσάκειο Γυμνάσιο 

Ψυχικού.
5. Φωτίου Μαρία (ΠΕ02) στο Αρσάκειο Γυμνάσιο Θεσ-

σαλονίκης.
6. Ζωίδου Αικατερίνη (ΠΕ11) στο Α’ Αρσάκειο Γυμνάσιο 

Ψυχικού.
7. Δούβου Αικατερίνη (ΠΕ03) στο Β’ Αρσάκειο Γυμνά-

σιο Ψυχικού.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΕΣ ΛΥΚΕΙΩΝ
1. Βακαλόπουλος Ιωάννης (ΠΕ04.01) στο Α’ Αρσάκειο - 

Τοσίτσειο Γενικό Λύκειο Εκάλης.
2. Χρονόπουλος Γεώργιος (ΠΕ03) στο Β’ Αρσάκειο - 

Τοσίτσειο Γενικό Λύκειο Εκάλης.
3. Δουζίνα Μαρίκα (ΠΕ02) στο Αρσάκειο Γενικό Λύκειο 

Ψυχικού.
4. Μαυροειδή Αμαλία (ΠΕ02) στο Α’ Αρσάκειο Γενικό 

Λύκειο Ψυχικού.
5. Παππά Κανέλλα (ΠΕ02) στο Β’ Αρσάκειο Γενικό Λύ-

κειο Ψυχικού.
6. Σγούρου Άννα (ΠΕ02) στο Αρσάκειο Γενικό Λύκειο 

Θεσσαλονίκης.
7. Πετράκης Εμμανουήλ (ΠΕ04.01) στο Αρσάκειο - Το-

σίτσειο Γενικό Λύκειο Πατρών.
8. Μαυρογιάννης Παύλος (ΠΕ02) στο Α’ Αρσάκειο Γε-

νικό Λύκειο Ιωαννίνων.

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ - ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΕΣ ΛΥΚΕΙΩΝ
1. Δοδοπούλου Ευγενία (ΠΕ02) στο Α’ Αρσάκειο - Το-

σίτσειο Γενικό Λύκειο Εκάλης.
2. Σταματέλλου Ευτυχία-Μαρία (ΠΕ02) στο Β’ Αρσά-

κειο - Τοσίτσειο Γενικό Λύκειο Εκάλης.
3. Κατσιαδράμης Κωνσταντίνος (ΠΕ01) στο Α’ Αρσάκειο 

Γενικό Λύκειο Ψυχικού.
4. Ραπτάκη-Σακελλαρίου Σοφία (ΠΕ02) στο Β’ Αρσάκειο 

Γενικό Λύκειο Ψυχικού.
5. Καλούτσας Ιωάννης (ΠΕ03) στο Αρσάκειο Γενικό 

Λύκειο Θεσσαλονίκης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Μαρούσι, 21 Σεπτεμβρίου 2021

Η Υπουργός 
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ 

    Ι 

 Αριθμ. οικ.363189 (2)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για το 

Β’ εξάμηνο του έτους 2021 υπαλλήλων της Διεύ-

θυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. Λάρισας. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 282, 283 του ν. 3852/2010 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 129/2010 «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας» (Α’ 222).

3. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 και του 
εδαφίου  δεύτερου της παρ.  18 του άρθρου 15 του 
ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση στελέχωση της Περι-
φέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 107).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3833/2010 «Προ-
στασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για 
την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (Α’ 40).

5. Τις διατάξεις του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (Α’ 176), άρθρο 20 «Αποζημίωση για εργασία 
καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου - Αποζημί-
ωση για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού 
ωραρίου».

6. Το υπ’ αρ. 357787/16-9-2021 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Οικονομικού Περιφέρειας Θεσσαλίας «Βεβαίωση 
ύπαρξης πιστώσεων υπερωριακής εργασίας Δ’ Τριμήνου 
έτους 2021».

7. Το γεγονός ότι κατά το Β’ εξάμηνο του έτους 2021 
από το προσωπικό που υπηρετεί στη Διεύθυνση Αγρο-
τικής Οικονομίας ΠΕ Λάρισας, δέκα (10) υπάλληλοι 
απαιτείται να εργάζονται πέραν του κανονικού ωραρίου 
εργασίας τους για κάλυψη έκτακτων και αυξημένων υπη-
ρεσιακών αναγκών μέχρι πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα 
εντός του Β’ εξαμήνου.
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8. Το γεγονός ότι για την υπερωριακή απασχόληση 
έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον προϋπολο-
γισμό του οικονομικού έτους 2021, αποφασίζουμε:

Α) Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή απα-
σχόληση δέκα (10) υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής 
Οικονομίας ΠΕ Λάρισας για το Β’ εξάμηνο του έτους 2021, 
για κάλυψη των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών στα 
πλαίσια εργασιών για τον αγροτικό εξηλεκτρισμό και τα 
γεωργικά μηχανήματα, και αναλυτικά:

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
1. Ηλεκτροδότηση νέων αγροτικών εγκαταστάσεων
- Διοικητικός και επιτόπιος έλεγχος δικαιοδοσίας αγρο-

τικού τιμολογίου σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
- Έλεγχος για ένταξη σε πρόγραμμα Αγροτικού Εξη-

λεκτρισμού, σε πρόγραμμα Λοιπών καταναλωτών ή σε 
πρόγραμμα Απόστασης Παροχής.

- Σύνταξη Δελτίων Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονο-
μικών Στοιχείων (Δελτίων Νο 1α) για αρδευτικές εγκατα-
στάσεις (Γεωτρήσεις, αντλιοστάσια, δεξαμενές).

- Σύνταξη Δελτίων Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικο-
νομικών Στοιχείων (Δελτίων Νο 1δ) για κτηνοτροφικές 
κ.λπ. εγκαταστάσεις (σταβλικές εγκαταστάσεις, ποιμνι-
οστάσια, χοιροστάσια, βουστάσια, πτηνοτροφία, κονι-
κλοτροφεία, θερμοκήπια, ξηραντήρια κ.λπ.).

2. Επικαιροποίηση υπαρχουσών ηλεκτρικών παροχών
- Σύνταξη Τροποποιητικών Δελτίων Γεωργοτεχνικών 

και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίων Νο 1α) για 
αρδευτικές εγκαταστάσεις (Γεωτρήσεις, αντλιοστάσια, 
δεξαμενές) όπου απαιτείται αλλαγή στοιχείων δικαιού-
χου.

- Σύνταξη Τροποποιητικών Δελτίων Γεωργοτεχνικών 
και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίων Νο 1α) για 
αρδευτικές εγκαταστάσεις (Γεωτρήσεις, αντλιοστάσια, 
δεξαμενές) για Επαύξηση ισχύος ηλεκτρικής παροχής.

- Σύνταξη Τροποποιητικών Δελτίων Γεωργοτεχνικών 
και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίων Νο 1α) για 
αρδευτικές εγκαταστάσεις (Γεωτρήσεις, αντλιοστάσια, 
δεξαμενές) για Επικαιροποίηση Αγροτικού Τιμολογίου 
ηλεκτρικής παροχής.

3. Αποξηλώσεις υπαρχουσών ηλεκτρικών παροχών
4. Κατάρτιση νέων προγραμμάτων αγροτικού εξηλε-

κτρισμού με χρηματοδότηση δημόσιων επενδύσεων
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
1. Έκδοση Αδειών Κυκλοφορίας Γεωργικών μηχανη-

μάτων
- Γεωργικοί Ελκυστήρες
- Βαμβακοσυλλεκτικές μηχανές

- Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
- Τοματοσυλλεκτικές μηχανές
- Τευτλοεξαγωγικές μηχανές
2. Ταυτοποίηση ψεκαστικών μηχανημάτων
3. Έλεγχος Ογκομετρικών - ΑΜΠΧ για θεώρηση Αδειών 

κυκλοφορίας
4. Έκδοση διπλωμάτων Γεωργικών Μηχανημάτων
- Γεωργικοί Ελκυστήρες
- Βαμβακοσυλλεκτικές μηχανές
- Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
- Τοματοσυλλεκτικές μηχανές
- Τευτλοεξαγωγικές μηχανές
5. Θεωρήσεις διπλωμάτων Αγροτικών Μηχανημάτων
6. Διοργάνωση και Εποπτεία Εξετάσεων για την από-

κτηση των ανωτέρω διπλωμάτων.
7. Τεχνικός Έλεγχος Γεωργικών Μηχανημάτων.
8. Έκδοση δελτίων ταξινόμησης Γεωργικών Μηχανη-

μάτων.
Β) Καθιερώνουμε με αμοιβή υπερωριακή εργασία κατά 

τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών για το 
Β’ εξάμηνο του έτους 2021 και μέχρι 960 ώρες συνολικά 
για δέκα (10) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αγροτικής 
Οικονομίας ΠΕ Λάρισας ως κατωτέρω:

Υπερωρίες: εννέα (09) υπάλληλοι επί εκατό (100) ώρες 
09 x 100 = 900 ώρες.

μία (01) υπάλληλος επί εξήντα (60) ώρες 01 x 60 = 60 
ώρες

Η κατανομή των ωρών στους απασχολούμενους 
υπαλλήλους θα γίνει με απόφασή μας, ανάλογα με τις 
εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες και το ύψος των 
εγγεγραμμένων σχετικών πιστώσεων στον προϋπολο-
γισμό του έτους 2021.

Η δαπάνη, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 5.500,00 
ευρώ συνολικά, θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋ-
πολογισμού οικονομικού έτους 2021, του φορέα 073 
και του ΚΑΕ 0511.

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της 
πραγματικής παροχής υπερωριακής απασχόλησης ορί-
ζεται ο Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Λάρισας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Λάρισα, 21 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Περιφερειάρχης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ   
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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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