
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ορισμός της διάρκειας του πρώτου κύκλου σπου-
δών Τμημάτων της Σχολής Μηχανικών του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Αττικής σε δέκα (10) ακαδημα-
ϊκά εξάμηνα.

2 Επιβολή πολλαπλού τέλους για τελωνειακή παρά-
βαση λαθρεμπορίας σε βάρος του (επ) DENKOV 
(ον) GALIN του VASILEV και του (επ) NACHEV 
MARIYAN του GEORGIEV.

3 Επιβολή πολλαπλού τέλους για τελωνειακή πα-
ράβαση λαθρεμπορίας σε βάρος του (επ) ΗΟΧΗΑ 
(ον) ΗΑΧΗΙ.

4 Τροποποίηση της 10364/Γ5-1090/31.12.2018 
απόφασης με θέμα: ’Έγκριση, προκήρυξη, ανά-
θεση και κατανομή των δαπανών διενέργειας της 
στατιστικής έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογι-
σμών (ΕΟΠ), έγκριση χρησιμοποίησης στατιστι-
κών οργάνων και καθορισμός αμοιβής τους, για 
το έτος 2019», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ.  93899/Ζ1 (1)
Ορισμός της διάρκειας του πρώτου κύκλου σπου-

δών Τμημάτων της Σχολής Μηχανικών του Πανε-

πιστημίου Δυτικής Αττικής σε δέκα (10) ακαδη-

μαϊκά εξάμηνα. 

 ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α. Της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του ν. 4610/2019 

(Α΄70).
β. Των άρθρων 2 και 3 του ν. 4521/2018 (Α΄38) όπως 

ισχύει.
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικο-
ποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98), 

δ. Του π.δ. 125/2016 (Α΄210) καθώς και του π.δ. 18/
2018 (Α΄31).

ε) Την αριθμ. Υ29/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄2168).

2. Την πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής (συνεδρίαση αριθμ. 11/13.05.2019) 
περί ορισμού της διάρκειας του πρώτου κύκλου σπουδών 
Τμημάτων της Σχολής Μηχανικών του Ιδρύματος σε δέκα 
(10) ακαδημαϊκά εξάμηνα, η οποία περιλαμβάνει και τα 
ενδεικτικά προγράμματα σπουδών που έχουν καταρτιστεί 
από τις Συνελεύσεις των παραπάνω Τμημάτων. 

3. Τις αριθμ. Φ.1/Γ/242/80692/Β1/22.05.2019 και Φ.1/Γ/
286/91804/Β1/07.06.2019 εισηγήσεις του άρθρου 24 του 
ν. 4270/2014 (Α΄143), όπως ισχύει, της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις οποίες από την 
παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τα-
κτικού Προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ., η οποία εκτιμάται 
στο ποσό των 994.000 ευρώ κατ΄ έτος. 

Η ανωτέρω δαπάνες δεν έχουν προβλεφθεί στον Τακτι-
κό Προϋπολογισμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για το οικονομικό έτος 
2019. Η όποια δαπάνη υπάρχει σε βάρος του Τακτικού 
Προϋπολογισμού του ΠΑΔΑ θα αντιμετωπιστεί από τον 
προϋπολογισμό του έτους 2019 χωρίς πρόσθετη επιχο-
ρήγηση, αποφασίζουμε:

Η διάρκεια του πρώτου κύκλου σπουδών των Τμημά-
των: α) Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, 
β) Μηχανικών Βιοϊατρικής, γ) Μηχανικών Βιομηχανικής 
Σχεδίασης και Παραγωγής, δ) Μηχανικών Πληροφορικής 
και Υπολογιστών, ε) Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπλη-
ροφορικής στ) Μηχανολόγων Μηχανικών και ζ) Ναυπη-
γών Μηχανικών, της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής, ορίζεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά 
εξάμηνα. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Μαρούσι, 11 Ιουνίου 2019

Οι Υπουργοί

Παιδείας, Έρευνας  Αναπληρωτής Υπουργός
και Θρησκευμάτων Οικονομικών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

13 Ιουνίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2323

26073



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ26074 Τεύχος B’ 2323/13.06.2019

     (2)
Επιβολή πολλαπλού τέλους για τελωνειακή παρά-

βαση λαθρεμπορίας σε βάρος του (επ) DENKOV 

(ον) GALIN του VASILEV και του (επ) NACHEV 

MARIYAN του GEORGIEV.   

 Με την MRN 19GRYK07010000063-9/07-05-2019 
καταλογιστική πράξη του Προϊσταμένου Διεύθυνσης 
Τελωνείου Πατρών, που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση 
των διατάξεων του άρθρου 152 παρ. 1 του ν. 2960/2001 
(Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας), επιβάλαμε, βάσει των 
διατάξεων των άρθρων 119 Α παρ. 2, 142 παρ. 2 και 155 
παρ. 2 εδαφ. ζ' του ν. 2960/2001, πολλαπλό τέλος, λόγω 
τέλεσης λαθρεμπορικής παράβασης, και συγκεκριμένα 
της κατοχής από κοινού εκατόν επτά (107) γραμμαρίων 
λαθραίου καπνού, χωρίς την προηγούμενη καταβολή των 
αναλογούντων φόρων, που έλαβε χώρα την 05-05-2017
και περί ώρα 12:30 στην περιοχή της Αρόης στην Πάτρα, 
σε βάρος, μεταξύ άλλων προσώπων, του: α) (επ) DENKOV 
(ον.) GALIN του VASILEV και της DIMITRICHKA, που γεννή-
θηκε την 09/09/1982 στην Βουλγαρία, κάτοχο του αριθμ. 
645362382 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας εκδοθέ-
ντος 01/09/2014 από Βουλγαρικές Αρχές, με Ενιαίο Αριθ-
μό Πολίτη Βουλγαρίας: 8209098008, κάτοικο DOBRICH 
Βουλγαρίας (HRISTO BOTEV 001, entrance "V", floor 04, 
apt 012) και ήδη αγνώστου διαμονής, ανερχόμενο κατ' 
επιμερισμό, βάσει του βαθμού συμμετοχής του στην 
παράβαση, στο ποσό των πεντακοσίων (500,00) ευρώ 
και β') του (επ.) NACHEV (ον.) MARIYAN του GEORGIEV 
και της MILENA, που γεννήθηκε την 29/09/1982 στην 
Βουλγαρία, κάτοχο του υπ' αριθμ. 642638892 Δελτίου 
Αστυνομικής Ταυτότητας εκδοθέντος 09/08/2011 από 
Βουλγαρικές Αρχές, με Ενιαίο Αριθμό Πολίτη Βουλγαρίας: 
8209295120, κάτοικο RAZGRAD Βουλγαρίας (STEFAN 
ZORZANOV STR. No 14) και ήδη αγνώστου διαμονής, 
ανερχόμενο κατ' επιμερισμό, βάσει του βαθμού συμμε-
τοχής του στην παράβαση, στο ποσό των πεντακοσίων 
(500,00) ευρώ, και συνολικά επιβλήθηκε σε βάρος των 
υπαιτίων της παραπάνω λαθρεμπορικής τελωνειακής 
παράβασης, μεταξύ των οποίων και οι δύο προανα-
φερθέντες, πολλαπλό τέλος ποσού χιλίων πεντακοσί-
ων (1.500,00) ευρώ, για την καταβολή του συνόλου του 
οποίου κηρύχθηκαν τα πιο πάνω πρόσωπα αλληλεγγύως 
συνυπόχρεα.

  Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

 Ι

  (3)
 Επιβολή πολλαπλού τέλους για τελωνειακή πα-

ράβαση λαθρεμπορίας σε βάρος του (επ) ΗΟΧΗΑ 

(ον) ΗΑΧΗΙ.   

 Με την MRN 19GRYK07010000082-9/07-06-2019 
καταλογιστική πράξη του Προϊσταμένου Διεύθυνσης 
Τελωνείου Πατρών, που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση 
των διατάξεων του άρθρου 152 παρ. 1 του ν. 2960/2001 
(Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας), βάσει των διατάξεων 
των άρθρων 119 Α παρ. 2, 142 παρ. 2 και 155 παρ. 2

εδαφ. ζ' του ν.  2960/2001, επιβάλαμε σε βάρος του 
υπαιτίου (επ.) ΗΟΧΗΑ (ον.) ΗΑΧΗΙ του SULEJMEN, και 
της NADIRE γεν. 01-09-1983 στην Αλβανία, με αρ. δι-
αβατηρίου αλβανικών Αρχών BF9595066 και με ΑΦΜ 
133069637/Δ.Ο.Υ. Αμαλιάδος, κάτοικο Περιοχής Τραγάνι 
Αμαλιάδος Ηλείας, και ήδη αγνώστου διαμονής, πολλα-
πλό τέλος ανερχόμενο στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων 
(1.500,00) ευρώ, λόγω τέλεσης λαθρεμπορικής παράβα-
σης, και συγκεκριμένα της κατοχής ποσότητας καπνού 
βάρους τριακοσίων δεκαπέντε (315) γραμμαρίων, χωρίς 
την προηγούμενη καταβολή των αναλογούντων φόρων, 
που έλαβε χώρα την 08-06-2017 στην περιοχή Τραγάνι 
Αμαλιάδας.

 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

 Ι

    Αριθμ. 5458/Γ5-474 (4)
Τροποποίηση της 10364/Γ5-1090/31.12.2018 

απόφασης με θέμα: 'Έγκριση, προκήρυξη, ανά-

θεση και κατανομή των δαπανών διενέργειας της 

στατιστικής έρευνας Οικογενειακών Προϋπολο-

γισμών (ΕΟΠ), έγκριση χρησιμοποίησης στατιστι-

κών οργάνων και καθορισμός αμοιβής τους, για 

το έτος 2019", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 3832/2010 (ΦΕΚ Α' 38) «Ελληνικό Στατιστικό 

Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής 
Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ως Ανεξάρτητης Αρχής», ως τροποποι-
ηθείς ισχύει, και ειδικότερα της περ. ζ της παρ.1 του άρ-
θρου 14 του νόμου αυτού.

β. Του π.δ. 226/2000 (ΦΕΚ 195/Α’/8-9-2000) «Οργανι-
σμός της Γ.Γ.ΕΣΥΕ».

γ. Του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’/28.6.2014) «Αρχές δη-
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις».

δ. Του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’/14.8.2015) - με έναρξη 
ισχύος από 1.1.2016 - με θέμα: «Συνταξιοδοτικές δια-
τάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής 
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερό-
τητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας 
Χρηματοδότησης», υποπαράγραφος Δ.9 «Δαπάνες με-
τακινούμενων εντός και εκτός επικρατείας».

ε. Του π.δ.  80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες». 

στ. Της ΓΠ - 400/27-8-2012 απόφασης, με θέμα «Έγκρι-
ση Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνι-
κής Στατιστικής Αρχής» (ΦΕΚ 2390/Β’/28.8.2012).

ζ. Των άρθρων 39 και 41 του ν.  4387/2016, 
(ΦΕΚ  85/Α’/12.5.2016), «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής 
Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδο-
τικού συστήματος -Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος 
και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» και 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26075Τεύχος B’ 2323/13.06.2019

η. Του άρθρου 55 του ν. 4509, (ΦΕΚ 201/Α’/22.12.2017) «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την 
ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις».

2. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0001538ΕΞ2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Διορισμός του Προέδρου 
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)» ΦΕΚ 95/Υ.Ο.Δ.Δ./25.2.2016)".

3. Την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./299/32560/01.11. 2018 απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβου-
λίου 33/2006 (άρθρο 2, παρ. 1), όπως ισχύει».

4. Την αριθμ. 8988/Α1-7935/13.11.2018 (ΦΕΚ 5885/Β’/31.12.2018 διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 5/Β’/09.01.2019) κοινή 
απόφαση του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ., της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργού Οικονομικών 
για «Ανάθεση μίσθωσης έργου σε 1.300 Ιδιώτες Συνεργάτες στην Ελληνική Στατιστική Αρχή».

5. Τον κανονισμό 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στα-
τιστικές, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 2015/759.

6. Την 10364/Γ5-1090/31.12.2018 (ΦΕΚ 5920/τ.Β’/31.12.2018) απόφαση με θέμα: 'Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση 
και κατανομή των δαπανών διενέργειας της στατιστικής έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ), έγκριση 
χρησιμοποίησης στατιστικών οργάνων και καθορισμός αμοιβής τους, για το έτος 2019" και την αριθμ. 830/Γ5-
41/23.1.2019 τροποποίηση αυτής.

7. Την αριθμ. 9689/Α2-6354/5.12.2018 (ΑΔΑ:ΩΣΩ56ΣΙ-ΠΓΔ) προέγκριση πίστωσης για την πληρωμή δαπάνης σε 
βάρος του ΚΑΕ 0429 του προϋπολογισμού ΕΛΣΤΑΤ οικονομικού έτους 2019.

8. Την 135/Α2-44/4.1.2019 απόφαση με ΑΔΑ: 6ΘΘ76ΣΙ-ΑΣ3 έγκριση πίστωσης για την πληρωμή της δαπάνης σε 
βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 0429 του προϋπολογισμού της ΕΛΣΤΑΤ οικονομικού έτους 2019.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε το διατακτικό μέρος της απόφασης ως εξής:
1. Μειώνουμε τη δαπάνη της περιόδου 01/01/2019-31/08/2019, για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, κατά 

είκοσι εννέα χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ και είκοσι τρία λεπτά (29.974,23 €) και αυξάνουμε τη 
δαπάνη της περιόδου 01/09/2019-31/12/2019, για την ίδια εργασία, με το ίδιο ποσό (είκοσι εννέα χιλιάδες εννιακόσια 
εβδομήντα τέσσερα ευρώ και είκοσι τρία λεπτά (29.974,23 €).

Αναλυτικότερα ο πίνακας της παραγράφου 5 διαμορφώνεται ως εξής:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019

ΕΡΕΥΝΑ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ-
ΠΛΑΙΣΙΩΝ Ή 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ 
(1) 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟ-ΠΛΑΙΣΙΟ 

Ή  
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

(2) 

 συνολική 
δαπάνη  σε ευρώ 

(3)=(1)*(2)=(4)+(5) 

δαπάνη 
περιόδου 

01/01/2019-
31/08/2019 

σε ευρώ 
(4) 

δαπάνη 
περιόδου 

01/09/2019-
31/12/2019 

σε ευρώ 
(5) 

Κατάρτιση  
καταλόγων πλαισίων 670 22,61 15.148,70 15.148,70 0 

Συμπλήρωση 
Ερωτηματολογίων 6.700 53,43 357.981,00 238.511,52 119.469,48 

Συνοδοί-διερμηνείς 80 24,66 1.972,80 1.479,60 493,20 

ΣΥΝΟΛΑ     375.102,50 255.139,82 119.962,68 

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η 10364/Γ5-1090/31.12.2018 απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 830/
Γ5-41/23.1.2019 απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 7 Ιουνίου 2019

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ       
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*02023231306190004*

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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