
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 222807/Β1/
29-12-2016 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικο-
νομικών «Καθορισμός αποζημίωσης των απασχο-
λουμένων στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποι-
ητικό Γλωσσομάθειας» (Β’ 4294).

2 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξί-
ας χιλίων εννιακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ 
και τριάντα δύο λεπτών (1.944,32€) με Φ.Π.Α. του 
«Δήμου Τυρνάβου» προς το Πυροσβεστικό Σώμα.

3 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης 
αξίας τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (480,00 €) με 
Φ.Π.Α., της εταιρείας «ΒΟΙΩΤΙΚΟ Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Ε.Π.Ε.» 
προς το Πυροσβεστικό Σώμα.

4 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης 
αξίας δύο χιλιάδων εκατόν δύο ευρώ και εξήντα 
οκτώ λεπτών (2.102,68 €) με Φ.Π.Α., της εταιρείας 
«PERNOD RICARD HELLAS (ΕΠΟΜ ΑΒΕΕ)» προς το 
Πυροσβεστικό Σώμα.

5 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξί-
ας διακοσίων εξήντα ευρώ (260,00 €) με Φ.Π.Α., 
του ιδιώτη Μάρκου Δημητρίου προς το Πυροσβε-
στικό Σώμα.

6 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξί-
ας διακοσίων εξήντα ευρώ (260,00 €) με Φ.Π.Α., 
του ιδιώτη Καρρά Χαράλαμπου προς το Πυρο-
σβεστικό Σώμα. 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 40426/Α5 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 222807/Β1/

29-12-2016 κοινής απόφασης των Υπουργών 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικο-

νομικών «Καθορισμός αποζημίωσης των απα-

σχολουμένων στις εξετάσεις για το Κρατικό Πι-

στοποιητικό Γλωσσομάθειας» (Β’ 4294). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη:
 Α. Τις διατάξεις:
1. Του ν. 2740/1999 «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσ-

σομάθειας και άλλες διατάξεις» (Α’  186) και ιδίως του 
άρθρου 5 αυτού,

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

3. των άρθρων 13 και 15Β του π.δ. 18/2018 «Οργανι-
σμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των» (Α’ 31),

4. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α’ 181),

5. του 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),

6. της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4622/2019 «Επιτε-
λικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κε-
ντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
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7. της παρ. 5 του άρθρου 6 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση 
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμμα-
τειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

8. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

9. της υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805),

10. της υπό στοιχεία 14420/ΚΒ/04-02-2008 απόφασης 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εξετάσεις - 
Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πι-
στοποιητικού Γλωσσομάθειας» (Β’ 218),

11. της παρ. ιβ) του άρθρου 20 του ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις 
της παρ. 3γ του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 «Μέτρα για 
την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων 
και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 129),

12. της παρ.  4 του κεφ. Β’ του άρθρου 21 του 
ν. 4354/2015 «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων 
του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού 
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α’ του 
ν. 3429/2005 (Α’ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις» 
(Α’  176), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της 
παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 4369/2016 (Α’ 33),

13. του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με τις διατάξεις της 
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

14. της υποπαρ. Δ.9 «Δαπάνες μετακινούμενων εντός 
και εκτός Επικρατείας» της παρ. Δ του άρθρου 2 του 
ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του 
Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις 
για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» 
(Α’ 94),

15. της υπό στοιχεία 222807/Β1/29-12-2016 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων και Οικονομικών «Καθορισμός αποζημίωσης 
των απασχολουμένων στις εξετάσεις για το Κρατικό Πι-
στοποιητικό Γλωσσομάθειας» (Β’ 4294).

Β. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/137/37416/Β1/01-04-2022 
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Γ. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή προκαλείται 
πρόσθετη δαπάνη πέραν της προϋπολογισμένης για την 
υπό στοιχεία 222807/Β1/29-12-2016 κοινή υπουργική 
απόφαση (Β’ 4294), δαπάνης σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού για το τρέχον οικονομικό έτος, και 
θα αντιμετωπισθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις 
στις μείζονες κατηγορίες 21 και 24 του Ειδικού Φορέα 
1019- 501-0000000 του τακτικού προϋπολογισμού του 
Υ.ΠΑΙ.Θ., οικονομικού έτους 2022. Για καθένα από τα επό-
μενα οικονομικά έτη η δαπάνη θα καλυφθεί από τις σχε-
τικές πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 1019-501-0000000 
του Υ.ΠΑΙ.Θ., αποφασίζουμε:

Η υπό στοιχεία 222807/Β1/29-12-2016 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και 
Οικονομικών «Καθορισμός αποζημίωσης των απασχο-
λουμένων στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό 
Γλωσσομάθειας» (Β’ 4294), τροποποιείται ως εξής:

1. Στο τέλος της περ. (α) της παρ. 1 του διατακτικού 
προστίθεται το εδάφιο:

«Η καταβολή των αποζημιώσεων των επιπλέον μελών 
των Ομάδων Υποστήριξης της ΚΕΕ για κάθε εξεταζόμε-
νη γλώσσα, όπως αυτά ορίζονται με την υπό στοιχεία 
35480/Α5/29-03-2022 υπουργική απόφαση (Β’ 1474), 
η οποία τροποποίησε την υπό στοιχεία 14420/ΚΒ/
04-02-2008 υπουργική απόφαση «Εξετάσεις - Όργανα 
εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητι-
κού Γλωσσομάθειας» (Β’ 218), προσδιορίζεται σύμφωνα 
με την κοινή υπουργική απόφαση ως ισχύει.».

2. H περ. (γ) της παρ. 2 του διατακτικού αντικαθίσταται 
ως εξής:

«γ) Οι καταστάσεις δαπανών συντάσσονται με βάση 
βεβαιώσεις για το είδος και το πλήθος των υπηρεσιών που 
προσέφεραν οι απασχολούμενοι οι οποίες εκδίδονται:

(i) από τους/τις προέδρους των επιτροπών για τις περ. 
α.1.i, α.1.ii, α.1.iii, α.1.iv, α.1.v, α.1.vi, α.2.i, β, γ, δ, στ, ζ και 
η, και από τον/την Πρόεδρο της Κεντρικής Εξεταστικής 
Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.) για την περ. α.2.ii με βάση τα στοιχεία 
που έχει συγκεντρώσει από τον Υπεύθυνο Επιμόρφωσης 
και Εποπτείας αξιολογητών προφορικού και γραπτού 
λόγου και για τις περ. α.3.i, α.3.ii, α.3.iii, α.3.iv, α.3.v και 
α.3.vi με βάση τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει από τα 
μέλη της Επιτροπής ως επιστημονικά υπεύθυνους για τη 
γλώσσα της επιστημονικής τους ενασχόλησης.

(ii) από τους Περιφερειακούς Διευθυντές/τις Περιφε-
ρειακές Διευθύντριες Εκπαίδευσης για την περ. ε,

(iii) από τον Προϊστάμενο/την Προϊσταμένη της Διεύ-
θυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. για 
τις περ. α.1.vii, α.3.vii, θ, ι και ια.».

Η απόφαση αυτή ισχύει για την Α’ εξεταστική περίοδο 
2022 και για κάθε εξεταστική περίοδο εκάστου από τα 
επόμενα έτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 8 Απριλίου 2022

ΟΙ Υπουργοί

Αναπληρωτής  Παιδείας και
Υπουργός Οικονομικών Θρησκευμάτων 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Ι   

 (2) 
 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξί-

ας χιλίων εννιακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ 

και τριάντα δύο λεπτών (1.944,32€) με Φ.Π.Α. του 

«Δήμου Τυρνάβου» προς το Πυροσβεστικό Σώμα.   

 Με την υπό στοιχεία 15579 Φ.804.22/17-03-2022 από-
φαση του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου του 
Πυροσβεστικού Σώματος, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
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τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 «Κώδικας 
Κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών 
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 185) καθώς και της παρ. 5 του 
άρθρου 85 του ν. 4662/2020, γίνεται αποδεκτή η πρότα-
ση δωρεάς του «Δήμου Τυρνάβου» εκτιμώμενης αξίας 
χιλίων εννιακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και τριά-
ντα δύο λεπτών (1.944,32€) με Φ.Π.Α., που αφορά είκοσι 
οκτώ (28) ζεύγη γαντιών, για την κάλυψη των αναγκών 
της 8ης Ε.Μ.Α.Κ.. 

 Ο Διευθυντής Υποστήριξης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ

Ι   

 (3) 
 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης 

αξίας τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (480,00 €) με 

Φ.Π.Α., της εταιρείας «ΒΟΙΩΤΙΚΟ Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Ε.Π.Ε.» 

προς το Πυροσβεστικό Σώμα.   

 Με την υπό στοιχεία 16829 Φ.804.22/29-03-2022 από-
φαση του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου του 
Πυροσβεστικού Σώματος, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 «Κώδικας 
Κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών 
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 185) καθώς και της παρ. 5 του 
άρθρου 85 του ν. 4662/2020, γίνεται αποδεκτή η πρό-
ταση δωρεάς της εταιρείας «ΒΟΙΩΤΙΚΟ Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Ε.Π.Ε.» 
εκτιμώμενης αξίας τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (480,00 
€) με Φ.Π.Α., που αφορά τέσσερα (04) ελαστικά επίσωτρα 
GENERAL 205R16c για την κάλυψη των αναγκών της Π.Υ. 
Λιβαδειάς. 

 Ο Διευθυντής Υποστήριξης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ

Ι   

 (4) 
 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης 

αξίας δύο χιλιάδων εκατόν δύο ευρώ και εξήντα 

οκτώ λεπτών (2.102,68 €) με Φ.Π.Α., της εταιρεί-

ας «PERNOD RICARD HELLAS (ΕΠΟΜ ΑΒΕΕ)» προς 

το Πυροσβεστικό Σώμα.   

 Με την υπό στοιχεία 14522 Φ.804.22/30-03-2022 από-
φαση του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου του 
Πυροσβεστικού Σώματος, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 «Κώδικας 
Κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών 
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 185) καθώς και της παρ. 5 του 
άρθρου 85 του ν. 4662/2020, γίνεται αποδεκτή η πρό-
ταση δωρεάς της εταιρείας «PERNOD RICARD HELLAS 
(ΕΠΟΜ ΑΒΕΕ)», εκτιμώμενης αξίας δύο χιλιάδων εκατόν 
δύο ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (2.102,68 €) με Φ.Π.Α., 
που αφορά: οκτώ (08) ελαστικά 205 R 16 PR8 TL Maxxis 
AT980E 110/108Q PR8, δύο (02) ακινητοποιητές κεφα-

λής για φορείο, δύο (02) γιλέκα απεγκλωβισμού, πέντε 
τεμάχια (05) Kong HMS Napik Screw Sleeve, ένα τεμάχιο 
(01) Climbing Technology Ascender Simple + Right, ένα 
τεμάχιο (01) Climbing Technology Quick’ Up + Ascender, 
ένα τεμάχιο (01) Petzl Harness Sama, ένα τεμάχιο (01) 
Black Diamond Momentum Harness Kingfisher Men’s, 
για την κάλυψη των αναγκών της Π.Υ. Μυτιλήνης. 

 Ο Διευθυντής Υποστήριξης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ

Ι   

   (5) 
 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξί-

ας διακοσίων εξήντα ευρώ (260,00 €) με Φ.Π.Α., 

του ιδιώτη Μάρκου Δημητρίου προς το Πυρο-

σβεστικό Σώμα.   

 Με την υπό στοιχεία 15318 Φ.804.22/29-03-2022 από-
φαση του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου του 
Πυροσβεστικού Σώματος, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 «Κώδικας 
Κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών 
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 185) καθώς και της παρ. 5 του 
άρθρου 85 του ν. 4662/2020, γίνεται αποδεκτή η πρό-
ταση δωρεάς του ιδιώτη Μάρκου Δημητρίου εκτιμώμε-
νης αξίας διακοσίων εξήντα ευρώ (260,00 €) με Φ.Π.Α., 
που αφορά δύο (02) ελαστικά επίσωτρα BRIDGESTONE 
AT001TXL διαστάσεων 235/75R15 για την κάλυψη των 
αναγκών της Π.Υ. Λιβαδειάς. 

 Ο Διευθυντής Υποστήριξης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ   

Ι

(6)
 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξί-

ας διακοσίων εξήντα ευρώ (260,00 €) με Φ.Π.Α., 

του ιδιώτη Καρρά Χαράλαμπου προς το Πυρο-

σβεστικό Σώμα.   

 Με την υπό στοιχεία 15361 Φ.804.22/29-03-2022 από-
φαση του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου του 
Πυροσβεστικού Σώματος, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 «Κώδικας 
Κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών 
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 185) καθώς και της παρ. 5 του 
άρθρου 85 του ν. 4662/2020, γίνεται αποδεκτή η πρό-
ταση δωρεάς του ιδιώτη Καρρά Χαράλαμπου εκτιμώμε-
νης αξίας διακοσίων εξήντα ευρώ (260,00 €) με Φ.Π.Α., 
που αφορά δύο (02) ελαστικά επίσωτρα BRIDGESTONE 
AT001TXL διαστάσεων 235/75R15 για την κάλυψη των 
αναγκών της Π.Υ. Λιβαδειάς. 

 Ο Διευθυντής Υποστήριξης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ   
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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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