
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ορισμός εκκαθαριστή και αναπληρωτή εκκαθα-
ριστή αποδοχών των μελών και του προσωπικού 
της Ακαδημίας Αθηνών.

2 Τομείς απασχόλησης στους οποίους εφαρμόζο-
νται οι ρυθμίσεις για την εισδοχή πολιτών τρίτων 
χωρών με σκοπό την εποχική εργασία.

3 Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2023 του «Κρα-
τικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος», φορέα του 
Κεφαλαίου Α’ του ν.  3429/2005 του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. 25180/B2 (1)
Ορισμός εκκαθαριστή και αναπληρωτή εκκαθα-

ριστή αποδοχών των μελών και του προσωπικού 

της Ακαδημίας Αθηνών. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. α) τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχεί-

ρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

β) την υπ’ αρ. 194902/1969 απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών περί διαδικασίας πληρωμής σταθερών δι-
αρκούς περιοδικού χαρακτήρα δαπανών,

γ) την παρ. 16 του άρθρου 7 του ν. 2158/1993 (Α’ 109).
2. Το από 18.01.2023 απόσπασμα πρακτικού της Συ-

γκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών.
3. Το υπ’ αρ. 692/01.02.2023 έγγραφο της Ακαδημίας 

Αθηνών.
4. Το γεγονός από την απόφαση αυτή δεν προκαλεί-

ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Ορίζουμε ως υπεύθυνη εκκαθάρισης των πάσης φύ-
σεως αποδοχών των μελών της Ακαδημίας Αθηνών και 
του προσωπικού της (ερευνητικού, μόνιμου και με σχέση 

εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου) την Ανα-
πληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Μισθοδοσίας 
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Ακαδημίας 
Αθηνών Στέλλα Νέμτσα του Κωνσταντίνου, και ως Ανα-
πληρώτριά της, την Χρυσούλα - Χαρίκλεια Λιάπη του 
Κωνσταντίνου, υπάλληλο του Τμήματος Μισθοδοσίας 
της Ακαδημίας Αθηνών, κλάδου Π.Ε. Διοικητικού-Οικο-
νομικού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 6 Μαρτίου 2023

Η Υπουργός 

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Ι

    Αριθμ. 24424 (2)
Τομείς απασχόλησης στους οποίους εφαρμόζο-

νται οι ρυθμίσεις για την εισδοχή πολιτών τρίτων 

χωρών με σκοπό την εποχική εργασία.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4251/2014 «Κώδι-

κας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 80).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

3. Το π.δ. 134/2017«Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168).

4. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

5. Το 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. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

7. Τo π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπλη-
ρωτή Υπουργού» (Α’ 5).

8. Τo π.δ. 106/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Μετανά-
στευσης και Ασύλου» (Α’ 255).

9. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

10. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων» ( Α’ 15).

11. Την υπό στοιχεία Υ1/1.3.2023 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας Γεώργιο Γεραπετρίτη» (Β’ 1181).

12. Το π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26).

13. Το π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Του-
ρισμού» (Α’ 157).

14. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’ 160).

15. Την υπ’ αρ. οικ. 66224/2014 απόφαση των Υπουρ-
γών Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, 
Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός ειδικό-
τερων ζητημάτων σχετικά με τη διαδικασία καθορισμού 
του όγκου εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών και τη δια-
δικασία μετάκλησης για εξαρτημένη εργασία, εποχική 
απασχόληση, απασχόληση αλιεργατών και υψηλής ει-
δίκευσης» (Β’ 7/2015).

16. Το υπ’ αρ. 4017/31.10.2022 έγγραφο της Περιφέ-
ρειας Ηπείρου.

17. Τα υπ’ αρ. 143601/8856/1.11.2022 και 147759/9057/
08.11.2022 έγγραφα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

18. Τo υπ’ αρ. 704605 (1890)/02.11.2022 έγγραφo της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

19. Το υπ’ αρ. 341108/04.11.2022 έγγραφο της Περι-
φέρειας Κρήτης.

20. Το υπ’ αρ. 430673/04.11.2022 έγγραφο της Περι-
φέρειας Θεσσαλίας.

21. Το υπ’ αρ. 92694/39946/22.11.2022 έγγραφο της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

22. Το υπ’ αρ. 3350.00.001/11030/02.03.2023 έγγραφο 
της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής.

23. Το υπ’ αρ. 312/02.03.2023 (ορθή επανάληψη) έγ-
γραφο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

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

Ο κατάλογος των τομέων απασχόλησης της παρ. 3 του 
άρθρου 11 του ν. 4251/2014 (Α’ 80), στους οποίους εφαρ-
μόζονται οι ρυθμίσεις για την εισδοχή πολιτών τρίτων 
χωρών με σκοπό την εποχική εργασία και καλύπτει τους 
τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας, της κτηνοτροφίας 
συμπληρώνεται με τον κλάδο του τουρισμού.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Μαρτίου 2023

Οι Υπουργοί

Ανάπτυξης Εργασίας
και Επενδύσεων και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Περιβάλλοντος  Μετανάστευσης
και Ενέργειας και Ασύλου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής Τουρισμού
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Επικρατείας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

Ι

    Αριθμ. 105167 (3)
Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2023 του «Κρα-

τικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος», φορέα του Κε-

φαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 του Υπουργείου Πο-

λιτισμού και Αθλητισμού. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. α) το άρθρου 8 του ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχει-

ρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α’ 314),
β) την υποπαρ. Γ.2 του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 

(Α’ 85), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 
41 του ν. 4262/2014 (Α’ 114),

γ) τα άρθρα 63 και 64Α του ν. 4270/2014 (Α’ 143) περί 
Δημοσίου Λογιστικού, 

δ) την υποπαρ. Δ.9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 
«Δαπάνες Μετακινουμένων Εντός και Εκτός Επικράτειας» 
(Α’ 94), καθώς και το άρθρο 43 του ν. 4484/2017 (Α’ 110),

ε) το Κεφάλαιο Β’ του ν. 4354/2015 (Α’ 176),
στ) το άρθρο 119 του Κεφαλαίου Ε’ του ν. 4549/2018 

«Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσι-
ονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - 
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2019-2022 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 105),

ζ) τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος δημόσιας δι-
οίκησης» (Α’ 133), και ιδίως την παρ. 3 του άρθρου 109 
αυτού, καθώς συντρέχουν κατεπείγοντες λόγοι, διότι οι 
προϋπολογισμοί των φορέων Γενικής Κυβέρνησης πρέ-
πει να εγκρίνονται έως το τέλος του προηγούμενου, από 
το έτος αναφοράς, έτος.
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η) το άρθρο 1 του π.δ. 185/2009 περί ανασύστασης του 
Υπουργείου Οικονομικών (Α’ 213), όπως έχει τροποποι-
ηθεί και συμπληρωθεί με τα άρθρα 1 και 4 και του π.δ. 
189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων 
των Υπουργείων» (Α’ 221),

θ) το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Ανάπτυξης και Τουρισμού» 
(Α’ 114),

ι) το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων» (Α’ 208),

ια) το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α’ 181),

ιβ) το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» (Α’ 7), όπως τροποποιήθηκε με το 
π.δ. 32/2022 «Τροποποίηση του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7)» (Α’ 91),

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

2. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

3. Την υπό στοιχεία 2/2179/ΔΠΓΚ/09.01.2018 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Στοχοθεσία - 
Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού - Παρακολού-
θηση εκτέλεσης” (Β’ 23).

4. Την υπό στοιχεία ΑΠ. 2/132731/ΔΠΓΚ/13.07.2022 
(ορθή επανάληψη) εγκύκλιο κατάρτισης προϋπολογι-
σμού Γενικής Κυβέρνησης Οικονομικού έτους 2023.

5. Το από 28.09.2022 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλο-
γραφίας και το με υπ’ αρ. 466683/28.09.2022 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Εποπτευόμενων Φορέων, Χορηγιών και 
Δωρεών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με τα 
οποία απεστάλησαν εισηγήσεις συνοπτικών προϋπολο-
γισμών των φορέων του κεφαλαίου Α’ του  Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού καθώς και το από 13.12.2022 
μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Διεύθυνσης 
Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λο-

γιστήριου του Κράτους με το οποίο απεστάλησαν οι 
τελικές εγκρίσεις των ως άνω προϋπολογισμών, στο 
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

6. Την υπ’ αρ. 65472/10.02.2023 εισήγηση του Γενικού 
Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού.

7. Το υπό στοιχεία 2/5444/ΔΠΓΚ/10.02.2023 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης 
του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους, που αφορά την 
έγκριση χρήσης ταμειακών διαθεσίμων του Κρατικού 
Θεάτρου Βορείου Ελλάδος.

8. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε τον προϋπολογισμό 2023 του φορέα 
«Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος», τα βασικά οικονομι-
κά μεγέθη των οποίων, σύμφωνα με το ισχύον Ευρωπαϊ-
κό Σύστημα Λογαριασμών - ΕSA, σε ευρώ, έχουν ως εξής:

ΦΟΡΕΑΣ
ΕΣΟΔΑ

(σε €)

ΕΞΟΔΑ

(σε €)

ΙΣΟΖΥΓΙΟ

(σε €)

Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος 8.685.000 10.612.000 -1.927.000

2. Το αρνητικό ισοζύγιο θα καλυφθεί με χρήση ταμει-
ακών διαθεσίμων, βάσει του υπ’ αρ. 7 σχετικού εγγρά-
φου και από πιστώσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού.

3. Το ύψος των μη μισθολογικών παροχών θα οριστι-
κοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του 
άρθρου 43 του ν. 4484/2017, τις οδηγίες της υπό στοιχεία 
2/92306/ΔΕΠ/18.12.2017 (ΑΔΑ: ΩΜΛΣΗ-07Ν) εγκυκλίου 
του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους και τις λοιπές κεί-
μενες διατάξεις.

4. Η εξειδίκευση των εσόδων και των εξόδων κατά 
λογαριασμό αποτυπώνεται στους συνημμένους πίνακες, 
που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας κοι-
νής υπουργικής απόφασης.

5. Η διοίκηση του εν λόγω φορέα σε συνεργασία με τη 
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του εποπτεύ-
οντος Υπουργείου, οφείλει να εξειδικεύει σε μηνιαία και 
τριμηνιαία βάση οι κατηγορίες εσόδων και εξόδων που 
περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς των συνημμένων 
πινάκων, καθώς και να προβαίνει στις σχετικές προβλε-
πόμενες ενέργειες.

6. Η διοίκηση του εν λόγω φορέα διασφαλίζει ότι δεν 
θα υπάρχουν αρνητικές αποκλίσεις από τους εγκεκριμέ-
νους δημοσιονομικούς στόχους, λαμβάνοντας εγκαίρως 
όλα τα απαραίτητα μέτρα προς το σκοπό αυτό.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 6 Μαρτίου 2023

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ   
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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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