
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Εξαίρεση Ειδικού Συμβούλου δικηγόρου στο Γρα-
φείο του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων, από τον περιορισμό του άρθρου 
31 του ν. 4194/2013 «Κώδικας δικηγόρων» (Α΄ 208).

2 Τροποποίηση της αριθμ. Δ11/οικ. 21568/620/
12-4-2018 κοινής υπουργικής απόφασης (ΑΔΑ: 
ΩΑΚΓ465Θ1Ω-2ΞΠ) (Φ.Ε.Κ. 1409/τ.Β΄/2018) «Κα-
θορισμός των προϋποθέσεων και ρύθμιση των 
λεπτομερειών του προγράμματος χρηματοδότη-
σης των Δήμων και των νομικών τους προσώπων 
από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την 
ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και 
βρεφονηπιακής φροντίδας».

3 Επανακαθορισμός του είδους και του ποσοστού 
των δαπανών που πληρώνονται από την Πάγια 
Προκαταβολή του Λιμενικού Σώματος - Ελληνι-
κής Ακτοφυλακής.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. 2/2218 (1)
Εξαίρεση Ειδικού Συμβούλου δικηγόρου στο 

Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνι-

ών και Ταχυδρομείων, από τον περιορισμό του 

άρθρου 31 του ν. 4194/2013 «Κώδικας δικηγό-

ρων» (Α΄ 208) .

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ -

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 55, 56, 57 και 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)

«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Του άρθρου 31 του ν. 4194/2013 «Κώδικας δικηγό-
ρων» (Α΄ 208).

3. Του π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) «Ανασύσταση και μετο-
νομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του 
Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μετανα-
στευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτι-
κής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία 
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων».

4. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 82/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 
Ενημέρωσης» (Α΄ 117).

6. Την αριθμ. οικ.43960/29.6.2016 (ΥΟΔΔ 342) κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων «Διορισμός Γενικού 
Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του 
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

7. Την αριθμ. Ζ/12022/18.12.2017 (ΥΟΔΔ 721) από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Τα-
χυδρομείων, με την οποία ανανεώθηκε, από 5.1.2018, η 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου της Άννας Πανάγου 
του Εμμανουήλ, για έξι (6) μήνες, σε θέση Ειδικής Συμ-
βούλου στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοι-
νωνιών και Ταχυδρομείων Βασίλειου Μαγκλάρα.

8. Τα στοιχεία της Άννας Πανάγου, δικηγόρου (AM ΔΣΑ: 
030466).

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

Την εξαίρεση της Άννας Πανάγου του Εμμανουήλ (ΑΔΤ: 
ΑΚ 041807), δικηγόρου (AM ΔΣΑ: 030466), προσληφθεί-
σας στις 5.1.2018 με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δι-
καίου ορισμένου χρόνου σε θέση Ειδικής Συμβούλου 
στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων Βασίλειου Μαγκλάρα, η οποία μπορεί να 
ανανεώνεται ανά εξάμηνο, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 14 του άρθρου 55 του π.δ. 63/2005, όπως ισχύει, 
από τον περιορισμό του άρθρου 31 του ν. 4194/2013 
«Κώδικας δικηγόρων» (Α΄ 208) και της επιτρέπουμε, να 
ασκεί παράλληλα με τα καθήκοντα του Ειδικού Συμβού-
λου στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνι-
ών και Ταχυδρομείων, το δικηγορικό λειτούργημα.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 5 Ιουλίου 2018

Οι Υπουργοί

Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών
και Ενημέρωσης Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ   

 Ι 

 Αριθμ. Δ11/οικ.37348/1265 (2)
Τροποποίηση της αριθμ. Δ11/οικ. 21568/620/

12-4-2018 κοινής υπουργικής απόφασης (ΑΔΑ: 

ΩΑΚΓ465Θ1Ω-2ΞΠ) (Φ.Ε.Κ. 1409/τ.Β΄/2018) «Κα-

θορισμός των προϋποθέσεων και ρύθμιση των 

λεπτομερειών του προγράμματος χρηματοδότη-

σης των Δήμων και των νομικών τους προσώπων 

από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-

λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την 

ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και 

βρεφονηπιακής φροντίδας». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 51 του ν. 4520/2018 (Α΄ 30): «Μετεξέλιξη 

του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό 
Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
(ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγί-
ας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 143).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώ-
σεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 145).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 99/2017 (Α΄ 141) «Καθορισμός 
προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παι-
δικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν 
εντός νομικών προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας των 
δήμων».

6. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98),
όπως ισχύει.

7. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α΄ 116 - Διόρθ. σφάλματος Α΄ 121).

8. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

9. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Ερ-
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης» (Α΄ 168), όπως ισχύει.

10. Την αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).

11. Την αριθμ. Υ28/09.10.2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια 
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου» (Β΄ 2168),όπως τροπο-
ποιήθηκε με τις αριθμ. Υ70/11.11.2015, Υ43/28.04.2017 
και Υ89/30.11.2017 αποφάσεις του Πρωθυπουργού
(Β΄ 2441, Β΄ 1510 και Β΄ 4195).

12. Την αριθμ. 41087 κοινή υπουργική απόφαση (4249/
Β΄/17) «Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών 
Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών».

13. Το άρθρο 100 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

14. Την αριθμ. 20880/3901/12-4-2018 απόφαση ανά-
ληψης δέσμευσης πίστωσης που καταχωρίστηκε με α.α. 
35853 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ: 63Κ646501Ω-5ΥΟ).

15. Τις αριθμ. 19254/209/30-3-2018 και οικ. 34664/346/ 
21-6-2018 εισηγητικές Εκθέσεις της Προϊσταμένης της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης.

16. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού, πέραν αυτής που έχει προ-
βλεφθεί στην αριθμ. Δ11/οικ. 21568/620/12-4-2018 
κοινή υπουργική απόφαση ύψους 15.000.000,00 η 
οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολο-
γισμού του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης οικονομικού έτους 
2018, και ειδικότερα τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του 
Φ. 220 ΚΑΕ 2767 «Χρηματοδότηση για την υλοποίηση 
του Προγράμματος για την ίδρυση νέων τμημάτων 
βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας σε 
δήμους», αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Η προβλεπόμενη προθεσμία της περιπτ. 3 της παρ. 5 

της αριθμ. Δ11/οικ. 21568/620/12-4-2018 κοινής υπουρ-
γικής απόφασης (Β’ 1409) παρατείνεται μέχρι και την 30η 
Σεπτεμβρίου 2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 5 Ιουλίου 2018

 Οι Υπουργοί

 Αναπληρώτρια Υπουργός
 Εργασίας, Κοινωνικής
 Ασφάλισης και
Εσωτερικών Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ  ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ   
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 Αριθμ. 2823.11-1/2018 (3)
Επανακαθορισμός του είδους και του ποσοστού 

των δαπανών που πληρώνονται από την Πάγια 

Προκαταβολή του Λιμενικού Σώματος - Ελληνι-

κής Ακτοφυλακής. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 1 του άρθρου μόνου του 

ν.δ. 239/1947 (Α΄ 63) «Περί συμπληρώσεως των περί 
Παγίων Προκαταβολών διατάξεων».

β) Των άρθρων 69Γ, 69Δ και 108 του ν. 4270/2014 «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 143), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

γ) Του ν.  4150/2013 (Α΄ 102) «Ανασυγκρότηση του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» 
όπως ισχύει.

δ) Των άρθρων 11 παρ 6. και 23 παρ. 16 του ν. 3922/ 
2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής 
Ακτοφυλακής» (Α΄ 35) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

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

ζ) Του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού και Τουρισμού» 
(Α΄ 114).

η) Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (26 Α΄).

θ) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 210).

ι) Της αριθμ. Υ29/08-10-2015 απόφασης Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ-
γό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).

ια) Της αριθμ. 2800.0/2745/2017 κοινής υπουργικής 
απόφασης «Αναδιοργάνωση της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής σύμφωνα με το άρθρο 58 του 
ν. 4438/2016» (Α΄ 120).

ιβ) Της αριθμ. 2823.11-1/10187/2018 εισήγηση της Γε-
νικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών/Διεύθυνσης 
Οικονομικής Διαχείρισης/ΔΟΔ Γ΄.

2. Την αριθμ. 2823.11-1/14384/2017/10-03-2017 
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονο-
μικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής περί 
«Επανακαθορισμού του είδους και του ποσοστού των 
δαπανών που πληρώνονται από την Παγία Προκατα-
βολή του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλα-
κής» (Β΄ 1007).

3. Την αριθμ. οικ. 2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 εγκύκλιος 
ΥΠΟΙΚ/Γεν. Γραμ. Δημ/κης Πολ./ΓΛΚ/Γεν. Δ/νση Δημ/κης 
Πολ. και Π.Υ/Δ/νση Εισ/κης Πολ (ΑΔΑ: ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2).

4. Την αριθμ. οικ. 2/36610/ΔΠΓΚ/25-04-2016 απόφαση 
ΥΠΟΙΚ/Γεν. Γραμ. Δημ/κης Πολ./ΓΛΚ/Γεν. Δ/νση Δημ/κης 
Πολ. και Π.Υ/Δ/νση Π.Υ Γεν. Κυβέρνησης / Τμήμα Δ΄ (ΑΔΑ: 
69ΤΞΗ-15Ω).

5. Την αριθμ. 2/55779/2016/16-06-2016 απόφαση 
ΥΠΟΙΚ/Γεν. Γραμ. Δημ/κης Πολ./ΓΛΚ/Γεν. Δ/νση Θης/κιου 
και Π.Υ/Δ/νση Π.Υ Γεν. Κυβέρνησης/Τμήμα Στ΄ (ΑΔΑ: ΩΩ-
0ΙΗ-Η1Π).

6. Την ανάγκη αποτελεσματικότερης εκτέλεσης του 
τακτικού προϋπολογισμού του φορέα και καλύτερης 
κάλυψης εκτάκτων αναγκών Αρχηγείου Λιμενικού Σώ-
ματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

7. Την υπάρχουσα ρευστότητα Παγίας Προκαταβολής 
ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

8. Εκ των κεφαλαίων της Παγίας Προκαταβολής του 
Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλα-
κής καλύπτονται οι έκτακτες ανάγκες των Κεντρικών και 
Περιφερειακών Υπηρεσιών αυτού.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης από-
φασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού εξόδων.

Άρθρο 1
Είδος και ποσοστά δαπανών Παγίας
Προκαταβολής Α.Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ

1. Τροποποιούμε εν μέρει την παράγραφο 1 του άρ-
θρου 1 της αριθμ. 2823.11-1/14384/2017 κοινής από-
φασης των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής «Επανακαθορισμού του είδους και 
του ποσοστού των δαπανών που πληρώνονται από την 
Παγία Προκαταβολή του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής 
Ακτοφυλακής» (1007 Β΄), ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9000 «ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑ 41/140
(περιλαμβάνεται και η αποκατάσταση Παγίας Προκαταβολής)»

9276 Λοιπά βοηθήματα και επιδόματα υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής πρόνοιας 1%

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 6 Ιουλίου 2018

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας και
Οικονομικών Νησιωτικής Πολιτικής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ  
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*02028031307180004*

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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