
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Εξειδίκευση εποχικών αναγκών και προσδιορι-
σμός του αριθμού του προσωπικού που απαι-
τείται για την κάλυψή τους, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ.8 του άρθρου 9 του ν.3812/2009, 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2 Tροποποίηση της αρίθμ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.1.2015 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 116) με θέμα «Ρύθ-
μιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για 
την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της 
ανάρτησης στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» των δαπα-
νών των επιχορηγούμενων φορέων (άρθρο 10Β 
ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 
ν. 4305/2014)».

3 Χορήγηση νέων προθεσμιών της περίπτωσης β΄ 
της παρ. 1 και της παρ. 5 του άρθρου 11 του μέ-
ρους Β΄ του ν. 4404/2016 (Α΄126).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 77351/Ν4 (1)
  Εξειδίκευση εποχικών αναγκών και προσδιορι-

σμός του αριθμού του προσωπικού που απαιτεί-

ται για την κάλυψή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις 

της παρ.8 του άρθρου 9 του ν.3812/2009,όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 14 και της παρ. 

3 του άρθρου 21 του ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28/τ.Α΄) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 9 του ν.3812/2009 
(ΦΕΚ 23/τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρ-
θρο 8 παρ.1 και 2 του ν. 4325/ 2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 της παρ.6 του ν.3699/2008, 
ΦΕΚ 199/τ.Α΄, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 26 του 

ν.3748/2009, ΦΕΚ 29/τ.Α΄και αντικαταστάθηκε με το άρ-
θρο 37 του ν. 3794/2009, (ΦΕΚ 156/τ.Α΄).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 37 της παρ. 3 του ν. 3986/ 
2011 (ΦΕΚ 152/τ.Α΄) «Ρυθμίσεις για τον περιορισμό των 
προσλήψεων στους κρατικούς φορείς» όπως έχει τρο-
ποποιηθεί και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 33 και 34 και 35 του 
ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄).

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

7. Τις διατάξεις των π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181/Α’) «Ορ-
γανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» και 
του π.δ. 18/2018 (Α’ 31).

8. Του π.δ. 142/2017 (ΦΕΚ 181/τ.Α΄) Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομικών.

9. Του π.δ. 133/2017 ( ΦΕΚ 161/τ.Α΄) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης».

10. Του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄): «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, ..... Μετονομα-
σία του Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων, ..... στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού».

11. Του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/τ.Α΄) «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

12. Του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α΄) «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμι-
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του 
Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μετανα-
στευτικής πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, 
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Μετονομασία Υπουρ-
γείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων».

13. Του π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145) «Ανάληψη υποχρε-
ώσεων από τους διατάκτες».

14. Του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄) «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

15. Της απόφασης Υ29/08-10-2015 (ΦΕΚ 2168/τ.Β΄) 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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16. Το με αρ. πρωτ. 35237/Δ3/01-03-2018 αίτημα του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

17. Την με αρ. πρωτ. Φ1/Α/271/32973/Β1/27-02-2018 
Εισήγηση του άρθ. 24 του ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄) 
της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.ΘΟ.

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού (Ειδ.Φ. 19-110) συνολικού ύψους 
993.783€ η οποία αναλύεται ως εξής:

• 397.513 € για το οικ. έτος 2018 (315.561€ περίπου 
ΚΑΕ 342 και 81.952 € περίπου ΚΑΕ 352).

• 596.270 € για το οικ. έτος 2019 (473.342 € περίπου 
ΚΑΕ 342 και 122.928 € περίπου ΚΑΕ 352).

19. Τις αριθμ. 224839/ΓΔ2/20-12-2017 (ΑΔΑ: 
ΨΣΦΡ4653ΠΣ-Σ7Σ) και 224841/ΓΔ2/20-12-2017 (ΑΔΑ: 
ΨΖΕΒ4654ΠΣ-ΚΧ8) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, 
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τον αριθμό κατά κατηγορία εκπαίδευσης 
του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου που απαιτείται για την κάλυψη των 
εποχικών αναγκών μεταφοράς των μαθητών με ανα-
πηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των Σχολικών 
Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) με 
ιδιοκτησιακό καθεστώς και δικαίωμα αποκλειστικής 
χρήσης σε σχολικά λεωφορεία ως ακολούθως και για 
τη διάρκεια του σχολικού έτους από την 1/9/2018 μέχρι 
την 30/6/2019 δηλαδή για 10 μήνες:

• Τριάντα εννέα (39) οδηγοί κατηγορίας ΔΕ.
• Σαράντα ένας (41) συνοδοί κατηγορίας ΔΕ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 14 Μαΐου 2018

Οι Υπουργοί

Παιδείας, Έρευνας Αναπληρωτής Υπουργός
και Θρησκευμάτων Οικονομικών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Ι

    Αριθμ. ΔΗΔ/17304 (2)
Tροποποίηση της αρίθμ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/ 

14.1.2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 116) 

με θέμα «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών 

θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της δια-

φάνειας μέσω της ανάρτησης στο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια» των δαπανών των επιχορηγούμενων 

φορέων (άρθρο 10Β ν. 3861/2010, όπως προστέ-

θηκε με το άρθρο 16 ν. 4305/2014)».

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. του άρθρου 10Β ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της 

διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 
και άλλες διατάξεις» όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 
ν. 4305/2014 (Α΄ 237) «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω 
χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δη-
μόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), 
προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, 
ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.ΔΑ. 
και άλλες διατάξεις»

2. του άρθρου 64 ν. 4305/2014 (Α΄ 237)
3. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

4. της αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 (Β΄ 1301) υπουρ-
γικής απόφασης «Κύρωση Πλαισίου Παροχή ς Υπηρεσι-
ών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης»,

5. της αριθμ. ΕΞ 604/2012 (Γ.Υφ.) ΔΙΣΚΠΟ/Φ.1/οικ. 
10885/2012 υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση λεπτομε-
ρειακών και τεχνικών θεμάτων για την εφαρμογή του 
ν. 3861/2010 (Β΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»

6. της αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/2015 (Β΄ 116) υπουργικής 
απόφασης «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θε-
μάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω 
της ανάρτησης στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» των δαπανών 
των επιχορηγούμενων φορέων (άρθρο 10Β ν. 3861/2010, 
όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 ν. 4305/2014) »

7. της αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/39514/2015 (Β΄ 2844) υπουργι-
κής απόφασης «Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/ 
1057/14.1.2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 116) με 
θέμα «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων 
για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της 
ανάρτησης στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» των δαπανών 
των επιχορηγούμενων φορέων (άρθρο 10Β ν. 3861/2010, 
όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 ν. 4305/2014)»».

8. της αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/14390/2016 (Β΄ 1507) υπουρ-
γικής απόφασης «Tροποποίηση της αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/ 
1057/14-1-2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 116) 
«Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την 
περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτη-
σης στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» των δαπανών των επι-
χορηγούμενων φορέων (άρθρο 10Β ν. 3861/2010, όπως 
προστέθηκε με το άρθρο 16 ν. 4305/2014)»».

9. της αρίθμ. ΔΗΔ/Φ.40/21155/2017 (Β΄ 2277) υπουργι-
κής απόφασης «Tροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/ 
1057/14.1.2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 116) με 
θέμα «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων 
για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της 
ανάρτησης στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» των δαπανών 
των επιχορηγούμενων φορέων (άρθρο 10Β ν. 3861/2010, 
όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 ν. 4305/2014)».

10. του π.δ. 133/2017 (Α΄ 161) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης».

11. του π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) «Ανασύσταση και μετο-
νομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
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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».

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

Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ-
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 της αριθ. ΔΗΔ/Φ.40/ 
1057/14.1.2015 (ΦΕΚ Β΄ 116) υπουργικής απόφασης 
αντικαθίσταται ως εξής: «Στοιχεία που αφορούν δαπά-
νες συντελεσθείσες από 1.1.2015 έως 31.12.2015, από 
1.1.2016 έως 31.12.2016 και από 1.1.2017 έως 31.12.2017 
αναρτώνται μέχρι την 15-7-2018».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Μαΐου 2018

Η Υπουργός

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Ι

    Αριθμ. 2903.18-1/35212/2018 (3)
Χορήγηση νέων προθεσμιών της περίπτωσης β΄ 

της παρ. 1 και της παρ. 5 του άρθρου 11 του μέ-

ρους Β΄ του ν. 4404/2016 (Α΄126).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α) της παρ. 3 του άρθρου 11 του μέρους Β΄ του 

ν. 4404/2016 «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 
τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της 
από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώρησης 
μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος 
Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις» (Α΄126), 

β) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυ-
βερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατά-
ξεις»(Α΄ 112), όπως ισχύει, 

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

δ) του π.δ. 123/04-11-2016 «Ανασύσταση και μετονο-
μασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (...)» (Α΄ 208),

ε) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 116) και του π.δ. 125/2016 «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(Α΄210).

2. Την Υ29/8.10.2015 απόφαση Πρωθυπουργού «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικο-
νομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Τη χορήγηση νέων προθεσμιών της περίπτωσης β΄ 
της παραγράφου 1 και της παραγράφου 5 του άρθρου 11 
του μέρους Β΄ του ν. 4404/2016 (Α΄126), ως ακολούθως:

α) για το προσωπικό του Οργανισμού Λιμένος Πειραι-
ώς Α.Ε. (ΟΛΠ ΑΕ), έως την 31η Δεκεμβρίου 2018 και την 
31η Δεκεμβρίου 2019, αντίστοιχα και

β) για το προσωπικό του Οργανισμού Λιμένος Θεσσα-
λονίκης Α.Ε. (ΟΛΘ ΑΕ), έως την 31η Δεκεμβρίου 2019 και 
την 31η Δεκεμβρίου 2020, αντίστοιχα.

2. Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από την ημερομηνία 
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 14 Μαΐου 2018 

Οι Υπουργοί

Εργασίας,  Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αναπληρωτής 
Αλληλεγγύης Υπουργός Οικονομικών

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Διοικητικής Ναυτιλίας και 
Ανασυγκρότησης Νησιωτικής Πολιτικής

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ  
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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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