
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης

2 Περιφέρειες

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

 ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Με την 27098/Δ1.9393/14.5.2018 απόφαση των 
Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης και Υποδομών και Μεταφορών 
αποσπάται από 29.3.2018, η Γαγλία Ευαγγελία του Ελευ-
θερίου με Α.Δ.Τ. ΑΒ 202090, υπάλληλος με σχέση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατηγορίας 
ΠΕ, ειδικότητας Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Α΄ 
από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στο πο-
λιτικό γραφείο του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αθανασίου 
Ηλιόπουλου, σε προσωρινή ομοιόβαθμη θέση, η οποία 
συνιστάται με την απόφαση απόσπασης, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 55, 56 και 57 του π.δ. 63/2005 σε 
συνδυασμό με το άρθρο 23 του ν. 4320/2015.

Μετά την, με οποιοδήποτε τρόπο, αποχώρηση, η υπάλ-
ληλος οφείλει να επιστρέψει, χωρίς άλλη ειδοποίηση, 
στην Υπηρεσία όπου ανήκει η οργανική της θέση.

Ο χρόνος απόσπασης λογίζεται ως χρόνος πραγματι-
κής υπηρεσίας στην υπηρεσία από την οποία αποσπάται.

(Αριθμ. βεβ. Οικονομικής Υπηρεσίας Υπουργείου Ερ-
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης: 27265/5445/15.5.2018).

Με την 27099/Δ1.9394/14.5.2018 απόφαση των 
Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης και Υποδομών και Μεταφορών, απο-
σπάται από 30.4.2018 η Περράκη Ευαγγελία του Ιωάννη 
με Α.Δ.Τ. ΑΖ 136217, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιω-

τικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας ΠΕ, ειδικό-
τητας Διοικητικού Οικονομικού των Κτιριακών Υποδο-
μών Α.Ε. στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα της Γενικής 
Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης σε προσωρινή ομοιόβαθμη θέση, η οποία συ-
νιστάται με την απόφαση απόσπασης, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 55, 56 και 57 του π.δ. 63/2005 σε 
συνδυασμό με το άρθρο 25 του ν. 4320/2015.

Ο χρόνος απόσπασης λογίζεται ως χρόνος πραγματι-
κής υπηρεσίας στην υπηρεσία από την οποία αποσπάται.

(Αριθμ. βεβ. Οικονομικής Υπηρεσίας Υπουργείου Ερ-
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης: 27308/5455/15.5.2018).

Οι Υπουργοί

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Υποδομών
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Μεταφορών

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Ι

2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Αριθμ. 837 
Τροποποίηση της αριθμ. 1474/5.9.2016 (ΥΟΔΔ 

490/19.9.2016) απόφασης της Τοπικής Διοικητι-

κής Επιτροπής (Τ.Δ.Ε.) του Περιφερειακού Υποκα-

ταστήματος Μισθωτών ΕΦΚΑ Καρδίτσας.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 186, τομέας Δ παρ. 6 του ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ Α΄87/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη-
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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β. Του ν. 3200/1995 «Περί Διοικητικής Αποκέντρωσης».
γ. Του άρθρου 48 του ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1/5.1.1999 

τ.Α΄) «Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των 
φορέων κοινωνικής ασφάλισης και διατάξεις».

δ. Του άρθρου 138 του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α΄/
1.3.2012) «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματο-
δοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελλη-
νικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του 
Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελλη-
νικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 
Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις 
για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της 
εθνικής οικονομίας».

ε. Του άρθρου 34 «Σύνθεση Τοπικών Διοικητικών Επι-
τροπών» του ν. 4331/2005 (ΦΕΚ 69/τ.Α΄/2.2.2015) με το 
οποίο αντικαθίσταται η παρ. ΙΑ.1, εδάφιο 4 του άρθρου 
138 του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/τ.Α΄/1.3.2012).

στ. Της 918/9.6.1982 (ΦΕΚ 434/τ.Β/24.6.1982) κοινής 
απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης 
και Κοινωνικών Υπηρεσιών περί αναμόρφωσης Συλλο-
γικών Οργάνων γνωμοδότησης αρμοδιότητας του Ι.Κ.Α..

2. Το υπ’ αριθμ. 82926/1.6.2016 έγγραφο του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους.

3. Το υπ’αριθμ. ΦA. 01/31.8.2016 έγγραφο της Εθνικής 
Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ).

4. Το υπ’ αριθμ. Δ9/20619/5362/11.7.2016 έγγραφο 
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας.

5. Το υπ’ αριθμ. 6444/26.4.2018 έγγραφο του Περιφε-
ρειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών ΕΦΚΑ Καρδίτσας.

6. Την ανάγκη τροποποίησης της Τοπικής Διοικητικής 
Επιτροπής (Τ.Δ.Ε.) του Περιφερειακού Υποκαταστήμα-
τος Μισθωτών ΕΦΚΑ Καρδίτσας, λόγω αποσπάσεως της 
γραμματέα Θάνου Αλεξάνδρας του Παναγιώτη και κω-
λύματος της αναπληρώτριας γραμματέα Παιδοκούκη 
Γεωργία του Χαραλάμπου, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση 1474/5.9.2016 (ΥΟΔΔ 490/19.9.2016) 
απόφασης της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής (Τ.Δ.Ε.) 
του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών ΕΦΚΑ 
Καρδίτσας με τριετή θητεία ως εξής:

Γραμματέα της Επιτροπής ορίζουμε την Σφέτσια Χα-
ρούλα του Ευαγγέλου (Α.Δ.Τ. ΑΕ 812071) υπάλληλο του 
κλάδου ΔΕ Δ/Γ του Περιφερειακού Υποκαταστήματος 
Μισθωτών ΕΦΚΑ Καρδίτσας με βαθμό Γ΄ με αναπλη-
ρώτρια την Αποστολοπούλου Μαριάννα του Γεωργίου 
(Α.Δ.Τ. ΑΚ 964125) υπάλληλο κλάδου ΔΕ Δ/Γ του ίδιου 
Υποκαταστήματος με βαθμό Γ΄.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 1474/5.9.2016 (ΥΟΔΔ 
490/19.9.2016) απόφαση συγκρότησης της Τοπικής 
Διοικητικής Επιτροπής (Τ.Δ.Ε.) του Περιφερειακού Υπο-
καταστήματος Μισθωτών ΕΦΚΑ Καρδίτσας, όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Καρδίτσα, 16 Μαΐου 2018 

Ο Περιφερειάρχης

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Αριθμ. απόφ. 225/2018 
Συγκρότηση Κριτικής Επιτροπής για τον Πανελ-

λήνιο Ανοιχτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών 

ενός σταδίου με αντικείμενο: Ανάπλαση περιο-

χής σταθμού ΟΣΕ Κοζάνης.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της με αριθμ. πρωτ. οικ.26804/16.6.2011 

(ΦΕΚ 1427/16.6.2011, τ.Β΄) απόφασης της Υπουργού Πε-
ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής: «Νέο 
πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών 
και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βρα-
βείων». 

2. Τη με αριθμό 677/2017 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ω0ΧΦΩΛΠ-Ψ6Π) του Δήμου Κοζάνης 
για τον χαρακτηρισμό του έργου του διαγωνισμού ως 
αξιόλογο τεχνικό έργο και για την έγκριση προκήρυξης 
και προδιαγραφών γι’ αυτό.

3. Το με αριθμ. πρωτ. 49342/8.12.2017 έγγραφο της 
Δ/νσης Μελετών και Έργων Αστικών Αναπλάσεων του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με το οποίο 
διαβιβάζεται το από 7.12.2017 πρακτικό κλήρωσης όπου 
ορίζονται οι τρεις (3) εκπρόσωποι αρχιτέκτονες από τον 
κατάλογο κριτών της παρ. 3 του άρθρου 12 της με αριθμ. 
πρωτ. 28604/11 απόφασης του ΥΠΕΚΑ, καθώς και των 
τριών (3) αναπληρωτών τους όπως και των τριών (3) επι-
λαχόντων μελών. 

4. Τα με αριθμ. πρωτ. 56962/28.11.2017 και 56964/
28.11.2017 έγγραφα του Δήμου Κοζάνης για τον ορισμό 
ενός τακτικού μέλους και ενός αναπληρωματικού μέλους 
αντίστοιχα, από τα μέλη του ΔΕΠ της Σχολής Αρχιτεκτό-
νων του ΕΜΠ ως μέλους κριτή «εκ προσωπικοτήτων». 

5. Το άρθρο 5 παρ. 2, περ. ιβ’ του ν. 3469/2006 βάσει 
του οποίου απαιτείται δημοσίευση στο ΦΕΚ της απόφα-
σης της Προϊσταμένης Αρχής για συγκρότηση Επιτρο-
πής Διαγωνισμού και τη σχετική διάταξη του άρθρου 12 
της με το α) σχετ. υπουργική απόφαση σύμφωνα με την 
οποία η συγκρότηση της Κριτικής Επιτροπής γνωστοποι-
είται τουλάχιστον 20 ημέρες πριν την καταληκτική ημε-
ρομηνία υποβολής των μελετών που είναι η 13.6.2018. 

6. Το γεγονός ότι η κάλυψη της δαπάνης για την απο-
ζημίωση των μελών, θα γίνει με χρηματοδότηση ΕΑΠ 
2012-2016 από τον ΚΑ 30.7413.0046.

7. Το με αριθμό πρωτ. 865/28.3.2018 υπηρεσιακό ση-
μείωμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, τμήμα Μελετών 
του Δήμου Κοζάνης, αποφασίζει ομόφωνα:

1. Συγκροτεί την Κριτική Επιτροπή του Πανελλήνιου 
Ανοιχτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών ενός στα-
δίου με αντικείμενο «Ανάπλαση περιοχής σταθμού ΟΣΕ 
Κοζάνης», αποτελούμενη από τα εξής μέλη: 

Α. Από έναν κριτή «εκ προσωπικοτήτων» με τον ανα-
πληρωτή του, ήτοι: 

 Κωνσταντίνος Σερράος του Ναζάριου - Απόστολου, 
Καθηγητής της Σχολής Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π, με ΑΔΤ: 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1297Τεύχος ΥΟΔΔ 285/18.05.2018

ΑΕ 017696, με αναπληρωματικό μέλος: Αθανάσιος Πα-
γώνης του Λουκιανού, Επίκουρος Καθηγητής της Σχολής 
Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π, με ΑΔΤ: ΑΝ 001764.

Β. Από τρεις (3) κριτές από τον κατάλογο κριτών της 
παρ. 3 του άρθρου 12 της με αριθμ. πρωτ. 28604/11 
απόφασης του ΥΠΕΚΑ, καθώς και τρεις (3) αναπληρω-
τές τους, ήτοι. 

Τακτικά Μέλη: 
1. Παπανικολάου Μόρφω του Χαράλαμπου, αρχι-

τέκτων μηχανικός, ελεύθερη επαγγελματίας, με ΑΔΤ: 
ΑΙ 173679, 

2. Παπαδοπούλου Αναστασία του Γεωργίου, αρχι-
τέκτων μηχανικός, ελεύθερη επαγγελματίας, με ΑΔΤ: 
ΑΒ 355645, 

3. Σακελλαρίδου Ειρήνη του Τιμολέοντος, αρχιτέκτων 
μηχανικός, αναπλ. Καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής Σχολής 
του ΑΠΘ, με ΑΔΤ: Χ 736312. 

Αναπληρωματικά Μέλη 
1. Ζούπας Γεώργιος του Δημητρίου, αριτέκτων μηχανι-

κός, ελεύθερος επαγγελματίας, με ΑΔΤ: Ξ 138481, 
2. Καραδαλή Αικατερίνη του Ιωάννη, αρχιτέκτων μη-

χανικός, ελεύθερη επαγγελματίας, με ΑΔΤ: ΑΒ 860743, 
3. Σιμώνης Δημήτριος του Ευαγγέλου, αρχιτέκτων μη-

χανικός, ελεύθερος επαγγελματίας, με ΑΔΤ: ΑΕ 185879. 
Για τη διασφάλιση της λειτουργίας της Κριτικής Επι-

τροπής κληρώθηκαν επιπλέον τρία (3) επιλαχόντα μέλη 
που αντικαθιστούν οποιοδήποτε αναπληρωματικό ή και 
τακτικό μέλος, αν και το αντίστοιχο αναπληρωματικό 
μέλος κωλύεται. 

Επιλαχόντα μέλη: 
1. Ουδατζή Κυριακή του Μιχαήλ, αρχιτέκτων μηχανι-

κός, ελεύθερη επαγγελματίας, με ΑΔΤ: Ρ 732191, 
2. Τσακαλίδου Βενετία του Δημητρίου, αρχιτέκτων μη-

χανικός, ελεύθερη επαγγελματίας, με ΑΔΤ: ΑΕ 162320, 
3. Λιλιμπάκη Μαρία του Αντωνίου, αρχιτέκτων μηχανι-

κός, διδάσκουσα στο ΕΑΠ, με ΑΔΤ: ΑΕ 656605. 

Γ. Από έναν (1) κριτή ως εκπρόσωπο του Δήμου Κοζά-
νης, ως Διοργανώτριας Αρχής, με έναν (1) αναπληρωτή 
του, ήτοι: 

1. Κλιάφα Κυριακή του Γεωργίου, αρχιτέκτων μηχανι-
κός, μόνιμη υπάλληλος της Διεύθυνσης Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού, Εφαρμογών και Υπηρεσίας Δόμησης του 
Δήμου Κοζάνης, με ΑΔΤ: ΑΙ 350762, με αναπληρώτρια 
την Πασσά Αλεξάνδρα του Κων/νου, αρχιτέκτων μηχα-
νικός, μόνιμη υπάλληλος της Διεύθυνσης Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού, Εφαρμογών και Υπηρεσίας Δόμησης του 
Δήμου Κοζάνης, με ΑΔΤ: ΑΚ 983123.

2. Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής ορίζεται το μέλος, 
κριτής εκ προσωπικοτήτων, Κωνσταντίνος Σερράος του 
Ναζάριου - Απόστολου, Καθηγητής της Σχολής Αρχιτε-
κτόνων Ε.Μ.Π, με ΑΔΤ: ΑΕ 017696

3. Ως Γραμματέα της Επιτροπής ορίζει τον Γκατζαβέλ-
λα Νικόλαο του Ιωάννη, υπάλληλο ΙΔΑΧ, της Διεύθυν-
σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης, με ΑΔΤ: 
ΑΙ 869645, με αναπληρώτρια την Σοφία Θεοδωρίδου 
του Λαζάρου, μόνιμη υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνι-
κών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης με ΑΔΤ: ΑΖ 787465.

4. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής να διεξαχθούν εντός 
του νόμιμου ωραρίου της υπηρεσίας. Στους εκπροσώ-
πους του ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ, του ΤΕΕ και του ΥΠΕΚΑ, ως μέλη 
της Επιτροπής, θα καταβληθεί αμοιβή στο τέλος των 
εργασιών, μετά από σχετική έκθεση συνεδριάσεων του 
Προέδρου της Κριτικής Επιτροπής, βάσει των διατάξεων 
του ν. 4024/2011 του άρθρου 21 «Αμοιβές συλλογικών 
οργάνων». 

5. Εγκρίνει την κάλυψη των σχετικών δαπανών από 
τον κωδικό ΚΑ 30.7413.0046 του Προϋπολογισμού τρέ-
χοντος έτους 2018 του Δήμου Κοζάνης. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Κοζάνη, 20 Απριλίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΝΑΣ
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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 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,

*14002851805180004*
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