
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1148/2022 από-
φασης «Παράταση καταβολής και αναστολή εί-
σπραξης βεβαιωμένων οφειλών για τα φυσικά και 
νομικά πρόσωπα που επλήγησαν από τα έντονα 
καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημ-
μύρες) που εκδηλώθηκαν στις 14/08/2022 στο 
Δήμο Βόλου» (Β’ 5562).

2 Προσθήκη προσωνυμίας σχολικής μονάδας Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης.

3 Μεταφορά/μετατροπή οργανικών θέσεων ειδι-
κευομένων ιατρών στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙ-
ΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΧΕΠΑ».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. Α.1174 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1148/2022 από-

φασης «Παράταση καταβολής και αναστολή εί-

σπραξης βεβαιωμένων οφειλών για τα φυσικά 

και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν από τα έντο-

να καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, 

πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 14/08/2022 

στο Δήμο Βόλου» (Β’ 5562). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 8 του ν. 1284/1982 «Ρύθμιση ορισμένων 

μισθολογικών, φορολογικών, δασμολογικών και δημο-
σιολογιστικών θεμάτων» (Α’ 114), σύμφωνα με το οποίο, 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως σεισμοί, πλημμύρες 
ή άλλες θεομηνίες, εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικο-
νομικών με αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως να παρατείνει: α) τις προ-
θεσμίες καταβολής χρεών προς το Δημόσιο και Τρίτους 
που εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ. και β) τις προθεσμίες 
καταβολής δόσεων νομοθετικών ρυθμίσεων τμηματικής 
καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Δι-
οίκηση και μετά το πέρας του προγράμματος ρύθμισης.

2. Την παρ. 5 του άρθρου πέμπτου του ν. 2275/1994 
«Κύρωση των από 31.12.1993 και 06.07.1994 πέντε δα-
νειακών Συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και 
της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες διατάξεις» (Α’ 238), 
με την οποία ο Υπουργός Οικονομικών, με αποφάσεις 
του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε-
ως, δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημ-
μυρών ή άλλων θεομηνιών, από τις οποίες προκαλούνται 
σημαντικές ζημιές σε μεγάλο αριθμό φορολογουμένων, 
να αναστέλλει την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφει-
λών προς το Δημόσιο.

3. Τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων - Κ.Ε.Δ.Ε. 
(ν. 4978/2022, Α’ 190).

4. Τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας  - Κ.Φ.Δ. 
(ν. 4987/2022, Α’ 206).

5. Τον ν.  4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την 
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 94) και ιδίως το άρθρο 41.

6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181).

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

8. Την υπό στοιχεία Υ2/9-7-2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού 
και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

9. Την υπ’ αρ. 339/18-07-2019 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Από-
στολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

10. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/
23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

11. Το υπ’ αρ. 415281/24-10-2022 έγγραφο του τμήμα-
τος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

12. Την υπ’ αρ. 82833/1-11-2022 απόφαση του Δημάρ-
χου Βόλου (ΑΔΑ: 63ΓΛΩ96-ΡΔΕ).

13. Το υπ’ αρ. 83100/1-11-2022 έγγραφο της Τριμε-
λούς Επιτροπής Εξέτασης Αιτημάτων για ένταξη ή μη 
οικογενειών που επλήγησαν από την θεομηνία της 14ης 
Αυγούστου 2022 του Δήμου Βόλου.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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14. Την υπό στοιχεία Α. 1148/2022 απόφαση «Παρά-
ταση καταβολής και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων 
οφειλών για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγη-
σαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχο-
πτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 14/08/2022 
στο Δήμο Βόλου» (Β’ 5562).

15. Το γεγονός ότι οι ισχυρές βροχοπτώσεις και πλημ-
μύρες είχαν ως αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινω-
νική και οικονομική ζωή στο Δήμο Βόλου.

16. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο
1. Η παρ. 1 της υπό στοιχεία Α. 1148/2022 (Β’ 5562) 

απόφασης τροποποιείται αναφορικά με τα πρόσωπα - 
δικαιούχους της παράτασης και αναστολής και διαμορ-
φώνεται ως εξής:

Παρατείνονται μέχρι και τις 14-02-2023 οι προθε-
σμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Κ.Ε.ΜΕ.
ΕΠ./Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π./ΚΕ.Β.ΕΙΣ. οφειλών των φυσικών και νο-
μικών προσώπων και οντοτήτων που περιλαμβάνονται 
στον συνημμένο πίνακα στο υπ’ αρ. 415281/24-10-2022 
έγγραφο του τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας με τα στοιχεία των πληγεισών 
οικιών και επιχειρήσεων από την θεομηνία της 14ης 
Αυγούστου 2022 του Δήμου Βόλου, όπως συνετάχθη 
από τις Επιτροπές που συγκροτήθηκαν με την υπ’ αρ. 
322064/16-08-2022 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη 
Θεσσαλίας (ΑΔΑ: 9Β9Κ7ΛΡ-ΟΛΕ) και την υπ’ αρ. 61329/
17-08-2022 (ΑΔΑ: 6Υ5ΖΩ96-Β7Ο) απόφαση του Δημάρ-
χου Βόλου, καθώς και στον πίνακα της υπ’ αρ. 82833/
1-11-2022 απόφασης του Δημάρχου Βόλου (ΑΔΑ: 
63ΓΛΩ96-ΡΔΕ), που λήγουν ή έληξαν από 14/08/2022 
μέχρι και 14-02-2023.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2022

Ο Υφυπουργός

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ   

Ι

 Αριθμ. Φ10/Ε.Σ/153183/Δ1 (2)
Προσθήκη προσωνυμίας σχολικής μονάδας Πρω-

τοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2817/2000 «Εκπαί-

δευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 78).

2. Την παρ. 15 του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 «Θε-
σμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, 
Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση 

του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων 
“ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” και λοιπές διατάξεις» (Α’ 118).

3. Το άρθρο 1 «Επωνυμία σχολείων» του π.δ. 79/2017 
(Α’ 109) .

4. 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).

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

6. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005, Α΄ 98)
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

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

8. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/8-1-2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).

9. Τo υπ’ αρ./21128/14-11-2022 έγγραφο της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

10. Την υπ’ αρ. 33029/07-11-2022 εισήγηση της Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσ-
σαλονίκης.

11. Την υπ’ αρ. 211/04-11-2022 πρόταση του Συλλόγου 
Διδασκόντων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Τριλόφου.

12. Την υπ’ αρ. 33/25-10-2022 θετική γνωμοδότηση 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θέρμης.

13. Την υπ’ αρ. 183/26-09-2022 έγκριση αιτήματος 
του Σχολικού Συμβουλίου του 2ου Δημοτικού Σχολείου 
Τριλόφου, με το οποίο παρέχεται η σύμφωνη γνώμη 
του.

14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπο-
λογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/641/148185/Β1 
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών του Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
αποφασίζουμε:

Την προσθήκη προσωνυμίας από το σχολικό έτος 
2022-2023 και εφεξής της σχολικής μονάδας Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟ-
ΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Τριλόφου προστίθεται η 
προσωνυμία:

2ο Δημοτικό Σχολείο Τριλόφου - «Ζουλφάκος Δημή-
τρης».

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 12 Δεκεμβρίου 2022

Η Υφυπουργός

ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ   
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   Αριθμ. Γ2α/60784 (3)
Μεταφορά/μετατροπή οργανικών θέσεων ειδι-

κευομένων ιατρών στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕ-

ΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΧΕΠΑ». 

 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 1 του ν. 123/1975 «Περί ρυθμίσεως θε-

μάτων Ιατρικού Προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων 
και ετέρων θεμάτων αρμοδιότητος Υπουργείου Κοινω-
νικών Υπηρεσιών» (Α’ 172),

β. του άρθρου 38 του ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα 
Υγείας» (Α’ 143),

γ. της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4484/2017 «Προ-
σαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις» (Α’ 110),

δ. της παρ. 3 του άρθρου 112 του ν. 4600/2019 «Εκσυγ-
χρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτι-
κών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας 
Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 43),

ε. 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),

στ. του άρθρου 1 του π.δ. 129/1992 «Περιορισμός 
συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση υπουργικών απο-
φάσεων σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων» (Α’ 65),

ζ. της παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) -δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

2. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

3. Την υπό στοιχεία Y32/09-09-2021 απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην 
Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα» 
(Β’ 4185).

4. Την υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ.64843/29/08/2018 
υπουργική απόφαση «Σύσταση, μετονομασία ιατρι-
κών ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομέ-
νου άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας» 
(Β’ 4138).

5. Την υπ’ αρ. 45451/17-10-2022 εισήγηση της Διοί-
κησης της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας 
και Θράκης.

6. Το υπ’ αρ. 54189/07-10-2022 έγγραφο του Διοικητή 
του Π.Γ.Ν.Θ. "ΑΧΕΠΑ".

7. Το υπ’ αρ. 54186/07-10-2022 έγγραφο του Διοικητή 
του Π.Γ.Ν.Θ. "ΑΧΕΠΑ".

8. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 168/01-07-2022 έγγραφο του Δι-
ευθυντή της Α’ Νευροχειρουργικής Κλινικής του Α.Π.Θ.

9. Το υπ’ αρ. 252/02-09-2022 έγγραφο του του Διευθυ-
ντή της Α’ Νευροχειρουργικής Κλινικής του Α.Π.Θ.

10. Το υπ’ αρ. 283/26-09-2022 έγγραφο του του Δι-
ευθυντή της Α’ Νευροχειρουργικής Κλινικής του Α.Π.Θ..

11. Το υπ’ αρ. 36/09-09-2022 έγγραφο του του Διευθυ-
ντή της Αγγειοχειρουργικής Κλινικής του Α.Π.Θ.

12. Το υπ’ αρ. 51699/27-09-2022 έγγραφο του Π.Γ.Ν.Θ. 
"ΑΧΕΠΑ".

13. Το απόσπασμα πρακτικού της 30ής συνεδρίασης 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Γ.Ν.Θ. "ΑΧΕΠΑ" κατά 
την 29η Σεπτεμβρίου 2022 (θέμα 51ο).

14. Το Απόσπασμα Πρακτικού της 30ής συνεδρίασης 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Γ.Ν.Θ. "ΑΧΕΠΑ" κατά 
την 29η Σεπτεμβρίου 2022 (θέμα 52ο).

15. Το υπό στοιχεία Β1α/οικ.62367/2-11-2022 έγγραφο 
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

16. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋ-
πολογισμού του Φορέα, αποφασίζουμε:

Τη μεταφορά/μετατροπή δύο (2) οργανικών θέσε-
ων ειδικευομένων ιατρών ειδικότητας Γενικής Ιατρικής 
οι οποίες έχουν συσταθεί με την υπό στοιχεία Α3β/
οικ.9609/17-07-1985 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 469) 
στο Π.Γ.Ν.Θ. "ΑΧΕΠΑ", σε μία (1) οργανική θέση ειδικευ-
όμενου ιατρού ειδικότητας Νευροχειρουργικής και σε 
μία (1) οργανική θέση ειδικευόμενου ιατρού ειδικότητας 
Αγγειοχειρουργικής στο ίδιο Νοσοκομείο.

Η ανωτέρω μεταφορά/μετατροπή θα υλοποιηθεί, όταν 
τοποθετηθούν για ειδίκευση όλοι οι ιατροί που είναι εγ-
γεγραμμένοι στην αντίστοιχη σειρά προτεραιότητας για 
τη λήψη της ειδικότητας της Γενικής Ιατρικής μέχρι την 
ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην 
εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2022

Η Αναπληρώτρια Υπουργός

ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ   
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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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