
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Χορήγηση αναστολής της διενέργειας κάθε πρά-
ξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακί-
νητης περιουσίας σε πληγέντες από τις πλημμύρες 
της 15ης Οκτωβρίου 2022 σε περιοχές α) των Δή-
μων Ηρακλείου, Μαλεβιζίου και Χερσονήσου της 
Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, β) του Δήμου 
Σητείας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου και 
γ) του Δήμου Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας 
Χανίων, της Περιφέρειας Κρήτης, στο πλαίσιο του 
άρθρου 53 του ν. 4797/2021 (Α’ 66).

2 Δασική απαγορευτική διάταξη θήρας σε περι-
πτώσεις ιδιαίτερα δυσμενών καιρικών συνθηκών.

3 Καθορισμός θέσεων του άρθρου 6 του ν.  4765/
2021 που καλύπτονται από άτομα με ποσοστό 
αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%).

4 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1/506/8.4.2009 απόφα-
σης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κε-
φαλαιαγοράς «Πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποί-
ηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και 
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» (Β΄834).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 174959 ΕΞ 2022 (1)
Χορήγηση αναστολής της διενέργειας κάθε πρά-

ξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακί-

νητης περιουσίας σε πληγέντες από τις πλημμύρες 

της 15ης Οκτωβρίου 2022 σε περιοχές α) των Δή-

μων Ηρακλείου, Μαλεβιζίου και Χερσονήσου της 

Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, β) του Δήμου 

Σητείας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου και 

γ) του Δήμου Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας 

Χανίων, της Περιφέρειας Κρήτης, στο πλαίσιο του 

άρθρου 53 του ν. 4797/2021 (Α’ 66). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 53 του ν. 4797/2021 «Κρατική αρωγή 

προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φο-
ρείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη 
της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολο-
γισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση» (Α’ 66),

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α΄133),

γ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση και μετο-
νομασία Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων 
τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 
Υπουργείων» (Α’ 119),

δ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),

ε) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181),

στ) της υπ’ αρ. 3/29.3.2021 Πράξης Υπουργικού Συμ-
βουλίου με θέμα: «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία 
Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής» (Α’ 56).

2. Την από 19.10.2022 εισήγηση της Κυβερνητικής 
Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.

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

Άρθρο Μόνο
1. Αναστέλλεται για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών 

από την 15η Οκτωβρίου 2022, ημερομηνία επέλευσης 
της φυσικής καταστροφής, η διενέργεια κάθε πράξης 
αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης 
περιουσίας τους, εξαιρουμένων των απαιτήσεων για 
διατροφή, σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και 
νομικές οντότητες, που έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από 
τις πλημμύρες της 15ης Οκτωβρίου 2022 σε περιοχές της 
Κρήτης, όπως αυτές εξειδικεύονται στην παρ. 3.

2. Η αναστολή καταλαμβάνει, ιδίως, τη διενέργεια πλει-
στηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών και προσωπικών 
κρατήσεων. Κατά το χρονικό διάστημα του πρώτου εδα-
φίου, αναστέλλονται οι προθεσμίες άσκησης ενδίκων 
μέσων και βοηθημάτων που αφορούν σε εκκρεμείς δι-
αδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης.

3. Δικαιούχοι της αναστολής της παρ. 1 είναι μόνον 
όσοι έχουν την κατοικία ή την επαγγελματική εγκατά-
σταση εντός των διοικητικών ορίων των εξής περιοχών 
α) των Δήμων Ηρακλείου, Μαλεβιζίου και Χερσονήσου 
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της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, β) του Δήμου 
Σητείας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου και γ) 
του Δήμου Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων 
της Περιφέρειας Κρήτης, όπως οι περιοχές αυτές έχουν 
οριοθετηθεί με την υπό στοιχεία 358192/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/
Α325/2022 (Β’ 5942) απόφαση, και εφόσον αυτή έχει υπο-
στεί ζημιές, το οποίο προκύπτει από σχετικό έγγραφο 
των Δήμων της οριοθετημένης περιοχής για ζημιές των 
κατοικιών ή της Περιφέρειας Κρήτης για τις ζημιές των 
επιχειρήσεων.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Άγιος Ι. Ρέντης, 29 Νοεμβρίου 2022

Ο Υπουργός 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Ι

    Αριθμ. Πρωτ. 43957 
              Διεκπ. 30 (2)
Δασική απαγορευτική διάταξη θήρας σε περιπτώ-
σεις ιδιαίτερα δυσμενών καιρικών συνθηκών.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τo εδαφ. στ’ της παρ. 3 του άρθρου 258 και την 

παρ. 5 του ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας» (Α’ 7), όπως 
αυτή προστέθηκε με το άρθρο 7 του ν. 177/1975 (Α’ 205).

2. Την υπ’ αρ. 137813/434/23-01-1981 διαταγή του 
Υπουργείου Γεωργίας περί απαγορεύσης κυνηγιού σε 
περίπτωση χιονόπτωσης μεγάλης διάρκειας και έντασης.

3. Της παρ.  4 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 414985/
29-11-1985 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα δι-
αχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» (Β’ 757), όπως το 
άρθρο 5 αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 
2 της υπ’ αρ. 87578/703/6-3-2007 κοινής υπουργικής 
απόφασης (Β’ 581).

4. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/80188/2575/1-8-2022 
(Β’ 4132) απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας σχετική με ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγε-
τική περίοδο 2022-2023 (ΑΔΑ: Ρ4ΦΕ4653Π8-ΕΘΓ) και 
την υπ’ αρ. 261595/5-8-2022 Δασική Ρυθμιστική Διάτα-
ξη Θήρας περιόδου 2022-2023 Δασαρχείου Νάουσας 
(ΑΔΑ: ΔΧΣ4653Π8-ΙΥΓ).

5. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/83988/2740/25-8-2022 
απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υφυ-
πουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Γενικού Γραμ-
ματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας «Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» 
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, «Με εντολή 
Υφυπουργού» του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας και «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δασών» του Γε-
νικού Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, κατά λόγο αρμοδιότητας, στον Προϊστά-
μενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περι-
βάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Δασών του Υ.Π.ΕΝ., 

στους Προϊστάμενους των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής 
Δασικής Πολιτικής και στους Προϊστάμενους των Διευ-
θύνσεων, Δασαρχείων και Τμημάτων που υπάγονται σε 
αυτές» (Β΄ 4528).

6. Το γεγονός ότι στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχεί-
ου Νάουσας επικρατούν συχνά, κατά την χειμερινή περί-
οδο, δυσμενείς για την άγρια πανίδα καιρικές συνθήκες 
(χιονοπτώσεις μεγάλης διάρκειας και έντασης, παγετός).

7. Την ανάγκη προστασίας των ειδών της άγριας πανί-
δας, λόγω εξασθένισής τους και περιορισμένης δυνατό-
τητας άμυνάς τους, σε περίπτωση επικράτησης ιδιαίτερα 
δυσμενών συνθηκών, αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε:
1) Την άσκηση του κυνηγίου όλων των θηραμάτων 

(τριχωτών και πτερωτών) στην περιοχή ευθύνης του Δα-
σαρχείου Νάουσας, σε περίπτωση χιονόπτωσης μεγάλης 
διάρκειας και έντασης, όταν, συνεπεία αυτής, το έδαφος 
είναι έτσι καλυμμένο από το χιόνι, ώστε να είναι δυνατή 
η παρακολούθηση των ιχνών των θηραμάτων επ’ αυτού.

2) Την άσκηση του κυνηγιού των πτερωτών θηραμά-
των σε περίπτωση επικράτησης παρατεταμένων χρονι-
κά, δυσμενών για τα πτηνά καιρικών συνθηκών.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι το τέλος της κυνηγετικής 
περιόδου 2022-2023, ήτοι στις 28-2-2023.

Η τήρηση και εφαρμογή της παρούσας ανατίθεται στα 
όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, στην Ελληνική Αστυνο-
μία, στους ιδιωτικούς φύλακες θήρας και σε κάθε φιλό-
νομο και φιλοπρόοδο πολίτη.

Οι παραβάτες θα διώκονται και θα τιμωρούνται σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του Δασικού Κώδικα, και της υπ’ αρ. 
414985/29-11-1985 κοινής υπουργικής απόφασης.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Νάουσα, 29 Νοεμβρίου 2022

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δασών
Ο Προϊστάμενος του Δασαρχείου Νάουσας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Ι

    Αριθμ. ΔΙΔΚ/17599 (3)
Καθορισμός θέσεων του άρθρου 6 του ν. 4765/

2021 που καλύπτονται από άτομα με ποσο-

στό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκα-

τό (50%). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 6 του ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός 

του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και 
ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσω-
πικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (A’ 6),

β) του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161),

γ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσω-
τερικών» (Α’ 180),
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δ) της υπ’ αρ. 31/27-09-2022 πράξης του Υπουργικού 
Συμβουλίου «α) Έγκριση προγραμματισμού προσλήψε-
ων έτους 2023»,

ε) του υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚ./οικ.17599/9-11-
2022 εγγράφου «Διαβίβαση πράξης έγκρισης προγραμ-
ματισμού προσλήψεων έτους 2023»,

δ) 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),

ε) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

στ) Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών της Κυβέρνησης (Α’ 2).

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

Καθορίζουμε τη θέση που πρόκειται να καλυφθεί από 
άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις 
εκατό (50%), η οποία αντιστοιχεί στο Υπουργείο Εσωτε-
ρικών και έχει κατανεμηθεί στον πίνακα Α.2 της υπ’ αρ. 
31/27-09-2022 πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου που 
αφορά στην έγκριση του προγραμματισμού προσλήψε-
ων έτους 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 
του ν. 4765/2021, ως εξής:

Φορέας Εργασιακή
Σχέση

Κατηγορία 
Εκπαίδευσης Κλάδος ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ Αριθμός 

Θέσεων
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Μόνιμος ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1279386884 1

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2022

Ο Υπουργός 
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 4/971/24.11.2022 (4)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1/506/8.4.2009 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαι-

αγοράς «Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσό-

δων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» (Β΄834). 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

  Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την παρ. 3 του άρθρου 6 και την παρ. 5 του άρθρου 35 του ν. 4557/2018 (Α 139).
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄98), 

σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).
3. Την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 2166/1993 (Α’ 137), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 18 του 

ν. 2198/1994 (Α’ 43) και αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 2324/1995 (Α’ 146), αποφασίζει 
ομόφωνα:

Άρθρο 1
Η παρ. 2 του άρθρου 10 της υπ’ αρ. 1/506/8.4.2009 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφα-

λαιαγοράς αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης συντάσσει κάθε χρόνο Ετήσια Έκθεση με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, 

που υπάρχει στον υπερσύνδεσμο «Εφαρμογή για την εισαγωγή των στοιχείων της Ετήσιας Έκθεσης», της θεματικής 
ενότητας «Αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (Money Laundering)» του 
δικτυακού τόπου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογεί την Ετήσια Έκθεση και, αφού την εγκρίνει, ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης προ-
βαίνει στην υποβολή της μέσω του ως άνω υπερσύνδεσμου εντός του μηνός Μαρτίου.

Ειδικά για την Ετήσια Έκθεση με τα δεδομένα του έτους 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο την υποβάλλει στην Επι-
τροπή Κεφαλαιαγοράς έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να αναθεωρεί ετησίως, ή όποτε άλλοτε κριθεί σκόπιμο, τη μορφή της Ετήσιας 
Έκθεσης, ενημερώνοντας σχετικά τα υπόχρεα πρόσωπα».

Άρθρο 2
1. Η παρούσα απόφαση αυτή ισχύει από τη λήψη της.
2. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Η Πρόεδρος

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΖΑΡΑΚΟΥ   
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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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