
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

1 Τιμητική πολιτογράφηση του αλλοδαπού ΦΕΔΕΡ-
ΣΤΟΝ ΚΕΒΙΝ του ΟΥΙΛΙΑΜ ΣΤΑΝΛΕΪ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

2 Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 17 του «Κα-
νονισμού Ασφάλειας Φραγμάτων», όπως εγκρίθη-
κε με την υπό στοιχεία ΔΑΕΕ/οικ.2287/ 27-12-2016
(Β’ 4420) απόφαση Υπουργού Υποδομών και Με-
ταφορών.

3 Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση.

 ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

(1)
   Τιμητική πολιτογράφηση του αλλοδαπού ΦΕΔΕΡ-

ΣΤΟΝ ΚΕΒΙΝ του ΟΥΙΛΙΑΜ ΣΤΑΝΛΕΪ. 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 13 του ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως του 

Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α’ 217), όπως ισχύει.
2. Το γεγονός ότι ο αλλοδαπός ΦΕΔΕΡΣΤΟΝ ΚΕΒΙΝ 

είναι ακαδημαϊκός υψηλού κύρους και διακεκριμένος 
φιλέλληνας, ο οποίος με το ερευνητικό, επιστημονικό και 
συγγραφικό του έργο έχει συμβάλει τόσο στην ενδυνά-
μωση και προώθηση σε διεθνές επίπεδο των ελληνικών 
θέσεων για τη σύγχρονη πολιτική ιστορία, τη διπλωματία 
και τον πολιτισμό όσο και στην ενίσχυση των ελληνο-
βρετανικών σχέσεων.

Με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών
Αποφασίζουμε
Πολιτογραφούμε τιμητικώς ως Έλληνα πολίτη τον 

αλλοδαπό ΦΕΔΕΡΣΤΟΝ ΚΕΒΙΝ του ΟΥΙΛΙΑΜ ΣΤΑΝΛΕΪ, 

γεννηθέντα στις 19.4.1955 στο Κίνγκστον Απόν Χαλ του 
Ηνωμένου Βασιλείου.

Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευ-
ση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. 

 Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Υπουργός Εσωτερικών

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ   

Ι

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ.325606 (2)
Τροποποίηση της παρ.  4 του άρθρου 17 του 

«Κανονισμού Ασφάλειας Φραγμάτων», όπως 

εγκρίθηκε με την υπό στοιχεία ΔΑΕΕ/οικ.2287/

27-12-2016 (Β’ 4420) απόφαση Υπουργού Υπο-

δομών και Μεταφορών. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Έχοντας υπόψη:
 1. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 

λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

2. Τον ν.  4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) και ειδικότερα την 
περ. 31 της παρ. 1 του άρθρου 377, όπως τροποποιήθηκε 
με την παρ. 66α του άρθρου 22 του ν. 4441/2016 περί 
«Απλοποίησης διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, 
άρσης κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 227) σύμφωνα με την οποία παρα-
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μένει σε ισχύ η παρ. 1α του άρθρου 176 του ν. 3669/2008 
(Α’ 116).

3. Τον ν. 4313/2014 περί «Ρυθμίσεων θεμάτων Μετα-
φορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 261), και ειδικότερα την παρ. 11 του 
άρθρου 70 αυτού.

4. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

5. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 112).

6. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύ-
σταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετο-
νομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονο-
μίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργεί-
ου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουρ-
γείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114) και 
ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού.

7. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρι-
σμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής 
και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών 
και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» 
(Α’ 208) και ειδικότερα του άρθρου 4 αυτού που αφορά στη 
μετονομασία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων σε Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

8. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υπο-
δομών και Μεταφορών» (Α’ 151).

9. Το π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτά-
κη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της «Νέας 
Δημοκρατίας» (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» (Α’ 118).

10. 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).

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

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

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

14. Την υπ’ αρ. 309/16.09.2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 772) κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υπο-
δομών και Μεταφορών περί ανάθεσης καθηκόντων Γε-

νικής Γραμματέως Υποδομών στο Υπουργείο Υποδομών 
και Μεταφορών.

15. Την υπό στοιχεία Δ16α/04/773/29-11-1990 κοινή 
απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως 
και του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., για εξαίρεση 
διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των 
τριών υπογραφών του άρθρου 81 του ν. 1892/1990.

16. Την υπ’ αρ. οικ.49485/2592/27-06-2018 απόφαση 
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Τοποθέτη-
ση Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, 
Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών».

17. Την υπ’ αρ. οικ.83679/23-11-2017 απόφαση του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Τοποθέτηση 
Προϊσταμένων Διευθύνσεων, Υποδιεύθυνσης και Ειδι-
κών Υπηρεσιών Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών».

18. Την υπ’ αρ. 183660/08-07-2021 απόφαση της Υπη-
ρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών περί ορισμού Αναπληρώτριας Προϊσταμέ-
νης του τμήματος Σχεδιασμού Μέτρων Αντιπλημμυρικής 
Προστασίας της Δ19.

19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Και αφού λάβαμε υπόψη:
1. Την υπό στοιχεία ΔΑΕΕ/οικ.2287/27-12-2016 από-

φαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με την 
οποία εγκρίθηκε ο «Κανονισμός Ασφάλειας Φραγμάτων - 
Διοικητική Αρχή Φραγμάτων» (Β’ 4420).

2. Την υπό στοιχεία ΔΑΕΕ/οικ.1620/11-10-2017 από-
φαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: 
6ΞΙΓ465ΧΘΞ-ΦΘ7) με την οποία συγκροτήθηκε για 
πρώτη φορά η Διοικητική Αρχή Φραγμάτων (Δ.Α.Φ.) 
ως Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

3. Την υπ’ αρ. 76163/22-10-2020 (Β’ 4920) απόφαση 
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία 
εγκρίθηκε η τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 17 της 
υπό στοιχεία ΔΑΕΕ/οικ.2287/27-12-2016 απόφασης  του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών περί «Έγκρισης 
Κανονισμού Ασφάλειας Φραγμάτων - Διοικητική Αρχή 
Φραγμάτων» (Β’ 4420).

4. Την υπό στοιχεία 88161/ΔΑΦ/05-04-2021 απόφα-
ση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: 
ΨΦΝ8465ΧΘΞ-Ω61) με την οποία συγκροτήθηκε η 
2η θητεία της Διοικητικής Αρχής Φραγμάτων (Δ.Α.Φ.) 
ως Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

5. Την υπ’ αρ. 299832/25-10-2021(Β’ 5052) απόφαση 
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία 
εγκρίθηκε η τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 17 της 
υπ’ αρ. ΔΑΕΕ/οικ.2287/27-12-2016 (Β’ 4420) απόφασης 
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών περί «Έγκρι-
σης Κανονισμού Ασφάλειας Φραγμάτων - Διοικητική 
Αρχή Φραγμάτων».

Και επειδή:
1. Με την πράξη 2/Συνεδρία 5/30-09-2022 της Δι-

οικητικής Αρχής Φραγμάτων, αποφασίστηκε ομό-
φωνα ότι οι προθεσμίες που ορίζονται στην υπ’  αρ. 
299832/25-10-2021 (Β’ 5052) απόφαση του Υπουργού 
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Υποδομών και Μεταφορών και αφορούν στις υποχρε-
ώσεις του Κυρίου του Έργου (ΚτΕ) για τα φράγματα που 
βρίσκονται σε στάδιο λειτουργίας, εγκατάλειψης ή απο-
δόμησης, παρατείνονται κατά ένα (1) έτος.

2. Είναι αναγκαία η παράταση των ανωτέρω προθε-
σμιών λόγω της δυσκολίας που έχουν επανειλημμένα 
εκφράσει οι Περιφέρειες, λόγω έλλειψης πιστώσεων, 
προκειμένου να δρομολογήσουν τις απαιτούμενες δια-
δικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό Ασφάλειας 
Φραγμάτων, αποφασίζουμε:

1. Επικυρώνουμε την υπ’  αρ. πράξη 2/Συνεδρία 
5/30-09-2022 πράξη της Διοικητικής Αρχής Φραγμάτων.

2. Τροποποιούμε την παρ. 4 του άρθρου 17 του Κανο-
νισμού Ασφάλειας Φραγμάτων, όπως ισχύει έπειτα από 
την υπ’ αρ. 299832/25-10-2021 (Β’ 5052) απόφαση του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τα 
ανωτέρω. Η εν λόγω παράγραφος αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Φράγματα σε στάδιο Λειτουργίας
Για φράγματα που βρίσκονται στο στάδιο της Λει-

τουργίας, ο ΚτΕ υποχρεούται, μέσα σε έξι (6) έτη από την 
πρώτη συγκρότηση της Διοικητικής Αρχής Φραγμάτων, 
να δρομολογήσει τις διαδικασίες για την έγκριση του 
φράγματος υποβάλλοντας στη Δ.Α.Φ. τα στοιχεία που 
προβλέπονται στο Άρθρο 13 πλην του Σχεδίου Πρώτης 
Πλήρωσης.

Για φράγματα που βρίσκονται σε εγκατάλειψη ή που 
δεν χρησιμοποιούνται για τον σκοπό κατασκευής τους, η 
Περιφέρεια στα διοικητικά όρια της οποίας εντάσσονται 
οφείλει να δρομολογήσει τη συμμόρφωση με τον παρό-
ντα Κανονισμό, με ευθύνη του αρμόδιου Περιφερειάρχη, 
και να την ολοκληρώσει εντός επτά (7) ετών από την 
πρώτη συγκρότηση της Διοικητικής Αρχής Φραγμάτων.

Επίσης, ανεξαρτήτως κατηγορίας φράγματος, ο ΚτΕ 
υποχρεούται να δρομολογήσει όλες τις απαραίτητες 
διαδικασίες, για τη διενέργεια Επιθεώρησης Ασφαλείας 
εντός επτά (7) ετών από την πρώτη συγκρότηση της Διοι-
κητικής Αρχής Φραγμάτων και κατά τα λοιπά τηρούνται 
τα καθοριζόμενα στο Άρθρο 16».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2022

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ   

(3)
 Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση.   

 Με την υπ’  αρ. 63/2022/17-10-2022 καταλογιστι-
κή πράξη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του 
Τελωνείου Ελευσίνας, επιβλήθηκε κατά την παρ.  2 
του άρθρου 147 του ν. 2960/2001 σε συνδυασμό με 
την παρ.  6 του άρθρου  9 της υπό στοιχεία ΔΔΘΤΟΚ 
Δ1026126ΕΞ2017/27-01-2017 και με το άρθρο  3.2.3 
της υπό στοιχεία ΔΔΘΤΟΚ Δ1046606ΕΞ2017/24-03-2017 
εφαρμοστικής, στην εταιρεία με την επωνυμία «SSKYS 
Seven Seas Greece ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟ-
ΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», η οποία εδρεύει στην Μάνδρα Αττικής, 
Θέση Τρύπιο Λιθάρι και εκπροσωπείται νόμιμα από τον 
Soeren Borup Noergaard (Σόρεν Μπόρουπ Νόεργκαρντ), 
με τελευταία γνωστή διεύθυνση κατοικίας στο Παλαιό 
Φάληρο Αττικής, οδός Μιλτιάδου αρ. 41 και νυν αγνώ-
στου διαμονής, πρόστιμο συνολικού ποσού τριών χιλιά-
δων τριακοσίων ευρώ (3.300 €), πλέον ΤΧ & ΟΓΑ (2.4%) 
κατά την είσπραξη, για τη μη ορθή εφαρμογή των δια-
τάξεων περί τελωνειακής αποταμίευσης.

Ειδικότερα, από επανέλεγχο που διενήργησε το 
Τμήμα Διαδικασιών της Υπηρεσίας μας στην υπό 
στοιχεία αρ. άδειας 17GR000001-CWU-00940 Απο-
θήκη Τελωνειακής Αποταμίευσης που είχε χορηγηθεί 
στην ως άνω εταιρεία προέκυψε, ότι δεν υποβλήθη-
καν από αυτή μηνιαίες καταστάσεις αποθεμάτων από 
01-10-2019 έως 31-08-2020 (ημερομηνία ανάκλησης 
της εν λόγω άδειας), ήτοι για έντεκα (11) μήνες κατά 
παράβαση της παρ.  6 του άρθρου  9 της υπό στοι-
χεία ΔΔΘΤΟΚ Δ1026126ΕΞ2017/27-01-2017 σε συν-
δυασμό με το άρθρο 3.2.3 της υπό στοιχεία ΔΔΘΤΟΚ 
Δ1046606ΕΞ2017/24-03-2017.

Η ανωτέρω πράξη αποτελεί τελωνειακή παράβαση, η 
οποία προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 142 του 
ν. 2960/2001 σε συνδυασμό με την παρ. 6 του άρθρου 9 
της υπό στοιχεία ΔΔΘΤΟΚ Δ1026126ΕΞ2017/27-01-2017 
και με το άρθρο  3.2.3 της υπό στοιχεία ΔΔΘΤΟΚ 
Δ1046606ΕΞ2017/24-03-2017 εφαρμοστικής και τι-
μωρείται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 147 του 
ν. 2960/2001. 

 Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΙΤΙΑΚΟΥΔΗΣ   
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*02055042510220004*

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,




