
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Συγκρότηση Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου 
Δικηγόρων.

2 Καθορισμός της διαδικασίας συλλογής, επεξεργα-
σίας και τυποποίησης των καρπών της χλωρίδας 
που βρίσκεται εντός Αρχαιολογικών Χώρων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 64443οίκ.  (1)
   Συγκρότηση Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλί-

ου Δικηγόρων. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 148 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγό-

ρων» (Α’ 208).
2. Τα υπ’ αρ. έγγραφα: α) 2845/13-12-2022, της Προέ-

δρου του Αρείου Πάγου και β) 96/12-12-2022, της Συντο-
νιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.

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

Συγκροτούμε το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο 
των Δικηγόρων για διετή θητεία, από 1-1-2023 έως και 
31-12-2025, αποτελούμενο από τους εξής:

1. Τη Μαρία ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Μιχαήλ (ΑΔΤ: ΑΙ 151880) 
Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, ως Πρόεδρο του Συμβου-
λίου, με αναπληρώτριά της τη Μαρία ΒΑΣΔΕΚΗ του 
Ανδρέα (ΑΔΤ: ΑΕ 085533), Αντιπρόεδρο του Αρείου 
Πάγου.

2. Τη Σοφία ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ του Γεωργίου (ΑΔΤ: 
ΑΒ 520402), Αρεοπαγίτη, ως τακτικό μέλος του Συμ-
βουλίου, με αναπληρωτές αυτής, σε περίπτωση κωλύ-
ματός της, τους Χρήστο ΝΑΣΤΑ του Σωτηρίου (ΑΔΤ: ΑΕ 
215982) και Μαρία- Μάριον ΔΕΡΕΧΑΝΗ του Βασιλείου 
(ΑΔΤ: Ν 848832), Αρεοπαγίτες.

3. Τους Θεόδωρο ΓΕΩΡΓΑΚΗ του Γεωργίου (ΑΔΤ: 
ΑΟ 513801), δικηγόρο Αθηνών, Ευάγγελο ΖΑΜΠΙΤΗ του 
Στέργιου (ΑΔΤ: ΑΗ 150020), δικηγόρο Θεσσαλονίκης και 

Δημήτριο ΠΟΛΛΑΛΗ του Ηλία (ΑΔΤ: ΑΟ 543556), δικηγό-
ρο Πειραιά, ως τακτικά μέλη του Συμβουλίου, με αναπλη-
ρωτές αυτών τους: Ανδρέα ΖΑΧΟΠΟΥΛΟ του Θεοφάνη 
(ΑΔΤ: ΑΙ 527413), δικηγόρο Αθηνών, Ευστράτιο ΚΑΡΒΕ-
ΛΗ του Παναγιώτη (ΑΔΤ: ΑΟ 574330), δικηγόρο Αθηνών, 
Δημήτριο ΜΑΝΩΛΗ του Εμμανουήλ (ΑΔΤ: Π 388985), 
δικηγόρο Αθηνών, Χριστίνα ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ του Φιλίππου 
(ΑΔΤ: Π 062430), Ανδρέα ΤΑΓΑΡΑΚΗ του Ευστρατίου (ΑΔΤ: 
ΑΗ 172529), δικηγόρο Θεσσαλονίκης και Θεμιστοκλή 
ΜΑΜΑΚΟ του Νικολάου, (ΑΔΤ: ΑΒ 667774), δικηγόρο 
Αθηνών.

Καθήκοντα Γραμματέα του Συμβουλίου ασκεί ο Γραμ-
ματέας του Αρείου Πάγου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2022

O Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ   

Ι

   Αριθμ. 624205 (2)
Καθορισμός της διαδικασίας συλλογής, επεξερ-

γασίας και τυποποίησης των καρπών της χλωρί-

δας που βρίσκεται εντός Αρχαιολογικών Χώρων. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 1 του άρθρου 4, της υποπερ. εστ’ της περ. ε΄ 

της παρ. 2 του άρθρου 10 και της παρ. 11 του άρθρου 45 
του ν. 4761/2020 «Αναδιοργάνωση του Ταμείου Αρχαιο-
λογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και μετονομασία 
του σε Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστι-
κών Πόρων, προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς στο 
εξωτερικό, ρυθμίσεις για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης 
και το μουσείο “Φοίβος Ανωγειανάκης” και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 248),

β) του ν.  4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγί-
ες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147 και διόρθωση 
σφαλμάτων Α’ 200),

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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γ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133),

δ) του Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των 
αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς 
(ν. 4858/2021, Α’ 220),

ε) του π.δ. 715/1979 «Περί τρόπου ενεργείας υπό των 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), προ-
μηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών 
ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμά-
των ως και εκτελέσεως εργασιών» (Α’ 212),

στ) του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» (Α’ 7), 

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

η) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθη-
κε με το άρθρο πρώτο του (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως 
διατηρήθηκε σε ισχύ με τις διατάξεις της παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

2. Την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργα-
νισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων 
(Ο.Δ.Α.Π.) στην υπ’ αρ. 35/14-9-2022 συνεδρίασή του.

3. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/623938/16-12-2022 Ειση-
γητική - Οικονομική Έκθεση του Προϊσταμένου της Γενι-
κής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α. 
σύμφωνα με την οποία:

α) από την προβλεπόμενη στο άρθρο 1 ανάθεση από 
τον Ο.Δ.Α.Π. παροχής υπηρεσιών, (σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του ν. 4412/2016) ή σύναψη μίσθωσης (σύμφωνα 
με το π.δ. 715/1979 και του Α.Κ.) προς οικονομικό φορέα 
που θα αναλάβει τη συλλογή των καρπών της χλωρίδας 
και τις συναφείς αγροτικές εργασίες, σημειώνεται ότι δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Ο.Δ.Α.Π., καθότι η 
αμοιβή του ως άνω αναφερόμενου οικονομικού φορέα 
ορίζεται σε παρακράτηση ποσοστού επί του προϊόντος 
συγκομιδής,

β) από την προβλεπόμενη στο άρθρο 4 δυνατότητα 
του Ο.Δ.Α.Π. να αναθέτει στο πλαίσιο της ίδιας ή δια-
κριτής διαδικασίας ανάθεσης του ν. 4412/2016 σε οι-
κονομικό φορέα και σύμβαση επεξεργασίας, εξαγωγής 
τελικού αγροδιατροφικού προϊόντος και τυποποίησης, 
σε συνεργασία με κατάλληλο εργαστήριο, σημειώνεται 
ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Ο.Δ.Α.Π., κα-
θότι η αμοιβή του ως άνω αναφερόμενου οικονομικού 
φορέα ορίζεται σε παρακράτηση ποσοστού επί του πα-
ραγόμενου προϊόντος,

γ) από την αναφερόμενη στο άρθρο 5 δυνατότητα 
διενέργειας των διαδικασιών συλλογής επεξεργασίας και 
τυποποίησης των καρπών της χλωρίδας των Αρχαιολο-
γικών Χώρων με τη μέθοδο της συμβολαιακής γεωργίας 
και ειδικότερα τη δυνατότητα των οικονομικών φορέ-
ων που θα επιλεγούν με βάση τις διαδικασίες ανάθεσης 
του άρθρου 2 να συνεργαστούν με χρηματοπιστωτικό 
οργανισμό για τη χρηματοδότησή του προγράμματος, 
σημειώνεται ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Ο.Δ.Α.Π.,

δ) από τη διάθεση τυποποιημένων - πιστοποιημένων 
προϊόντων της αγροδιατροφικής αλυσίδας από τα πω-
λητήρια του Ο.Δ.Α.Π., αναμένεται ενίσχυση των εσόδων 
του εν λόγω νομικού προσώπου, το ύψος της οποίας δε 
δύναται να προσδιοριστεί επακριβώς καθόσον εξαρτά-
ται από πραγματικά γεγονότα, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Προσδιορισμός προϊόντων

1. Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτι-
στικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.) δύναται να απευθύνει έγγραφο 
προς τις Εφορείες Αρχαιοτήτων (ΕΦ.Α.) του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού ζητώντας την έγγραφη συ-
γκατάθεσή τους για τη διάθεση τυποποιημένων - πιστο-
ποιημένων προϊόντων της αγροδιατροφικής αλυσίδας 
από τα πωλητήρια του Ο.Δ.Α.Π., κατόπιν της συλλογής, 
επεξεργασίας και τυποποίησης των καρπών της χλωρί-
δας ακινήτων εκτάσεων που βρίσκονται εντός Αρχαιολο-
γικών Χώρων (Α.Χ.) σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 
του ν. 4761/2020. Στο ίδιο έγγραφο ζητείται από τις ΕΦ.Α. 
να διατυπώσουν προτάσεις για την εμπορική επωνυμία 
του προϊόντος (λεκτικό, απεικόνιση κ.ά.).

2. Στην περίπτωση όπου υπάρξει έγγραφη συγκατά-
θεση της ΕΦ.Α., ο Ο.Δ.Α.Π. μεριμνά για τις διαδικασίες 
υλοποίησης και κατοχύρωσης διακριτικών γνωρισμάτων 
που κρίνονται σκόπιμες κατά περίπτωση.

Άρθρο 2
Επιλογή υπευθύνου συλλογής

1. Ο Ο.Δ.Α.Π. προβαίνει σε ανάθεση παροχής υπηρεσι-
ών προς οικονομικό φορέα που θα αναλάβει τη συλλογή 
των καρπών της χλωρίδας, καθώς και τακτικές ή έκτακτες 
συναφείς με τον σκοπό της παρούσας αγροτικές εργασί-
ες, σύμφωνα με τους κανόνες της κείμενης νομοθεσίας 
περί δημοσίων συμβάσεων (ν. 4412/2016) ή συνάπτει 
μίσθωση σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 715/1979 και 
του Α.Κ. Η αμοιβή ή αντάλλαγμα του οικονομικού φορέα 
ορίζεται σε παρακράτηση ποσοστού επί του προϊόντος 
συγκομιδής.

Στην προκήρυξη ή πρόσκληση υποβολής προσφορών 
πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρονται τουλάχιστον τα 
ακόλουθα αντικείμενα:

α) Χωροθέτηση εργασιών συλλογής καρπών εντός 
συγκεκριμένων Α.Χ. 

β) Όροι συγκομιδής και λοιπών εργασιών - αντικείμενο 
σύμβασης.

γ) Διάρκεια εργασιών και ώρες απασχόλησης.
δ) Τρόπος αμοιβής οικονομικού φορέα με βάση την 

προσφορά του που ορίζεται σε παρακράτηση ποσοστού 
επί του προϊόντος της συγκομιδής που θα παραμείνει 
στη διάθεση του φυσικού ή νομικού προσώπου που θα 
αναλάβει τις εργασίες, ως αντιπαροχή για αυτές.

2. Στην προσφορά των οικονομικών φορέων αναφέρε-
ται η αποδοχή των όρων και το προσφερόμενο ποσοστό. 
Επίσης, περιγράφεται συνοπτικά ο τρόπος συγκομιδής 
και λοιπών εργασιών που αποτελούν το αντικείμενο της 
σύμβασης και τέλος παρέχονται οι πληροφορίες σχετικά 
με τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που περιγράφονται 
αναλυτικά στη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση. Μετα-
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ξύ αυτών, επιλέγεται η συμφερότερη από οικονομική 
άποψη προσφορά, κατά την έννοια του άρθρου 86 του 
ν. 4412/2016.

Άρθρο 3
Συμφωνητικό

1. Ο επιλεγείς οικονομικός φορέας ενημερώνεται εγ-
γράφως από τον Ο.Δ.Α.Π. και καλείται να υπογράψει το 
σχετικό συμφωνητικό, αφού προσκομίσει τα δικαιολο-
γητικά που προβλέπει η οικεία νομοθεσία (ν. 4412/2016 
ή π.δ. 715/1979). Στο έγγραφο του Ο.Δ.Α.Π. επισυνάπτε-
ται και σχέδιο συμφωνητικού, το οποίο πρέπει υποχρε-
ωτικά να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο όρους σχετικά με:

α) Τη χωροθέτηση του σημείου που θα λάβουν χώρα 
οι εργασίες. 

β) Τον τρόπο συλλογής των καρπών.
γ) Τους όρους σχετικά με τις τακτικές ή έκτακτες συνα-

φείς με τον σκοπό της παρούσας αγροτικές εργασίες, που 
εκτελούνται μετά τη σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων ΕΦ.Α., 
ώστε να μην επηρεάζεται η ομαλή λειτουργία των Α.Χ.

δ) Τις προϋποθέσεις για την αποκατάσταση της καθα-
ριότητας και της ευπρέπειας του χώρου μετά το πέρας 
των εργασιών.

ε) Τους όρους εποπτείας των εργασιών και της παρα-
γωγής από την ΕΦ.Α.

στ) Την τήρηση της νομοθεσίας περί υγιεινής και 
ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγ-
γελματικού κινδύνου.

ζ) Τον χρόνο εκτέλεσης των εργασιών.
η) Την υποχρέωση μεταφοράς των καρπών στο χώρο 

που θα υποδειχθεί από τον Ο.Δ.Α.Π., μετά το πέρας των 
εργασιών συγκομιδής.

θ) Τις λοιπές εργασίες που τυχόν συμφωνηθούν και τον 
τρόπο παρακολούθησης της εκτέλεσης της σύμβασης.

2. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται και ο τρόπος 
αμοιβής που ορίζεται σε παρακράτηση ποσοστού επί 
του προϊόντος της συγκομιδής (το οποίο είναι αυτό που 
αναφέρει στην προσφορά του ο επιλεγείς οικονομικός 
φορέας) που θα παραμείνει στη διάθεση του φυσικού 
ή νομικού προσώπου που έχει αναλάβει τις εργασίες, 
ως αντιπαροχή για αυτές, χωρίς την πρόκληση άλλης 
δαπάνης για τον Ο.Δ.Α.Π.

Άρθρο 4
Επιλογή εργαστηρίου

1. Επιπλέον του αντικειμένου του άρθρου 2, ο Ο.Δ.Α.Π. 
μπορεί να αναθέτει στα πλαίσια της ίδιας (με τμήματα) 
ή διακριτής διαδικασίας ανάθεσης του ν. 4412/2016 σε 

οικονομικό φορέα και σύμβαση επεξεργασίας, εξαγωγής 
τελικού αγροδιατροφικού προϊόντος και τυποποίησης, 
σε συνεργασία με κατάλληλο εργαστήριο που θα λει-
τουργεί νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύου-
σας νομοθεσίας. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται όρος 
για αμοιβή του οικονομικού φορέα για τις άνω εργασίες 
μέσω της παρακράτησης ποσοστού επί του παραγόμε-
νου προϊόντος.

2. Στα απαιτούμενα κριτήρια επαγγελματικής καταλ-
ληλότητας ή/και τεχνικής ικανότητας (σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 75 του ν. 4412/2016), συμπε-
ριλαμβάνεται οπωσδήποτε και η κατοχή πιστοποιητικών 
ποιοτικής λειτουργίας, τόσο του εργαστηρίου όσο και 
του εξοπλισμού του.

3. Η ποσότητα του παραγόμενου προϊόντος που απο-
δίδεται στον Ο.Δ.Α.Π. πωλείται από τα πωλητήριά του, 
στην τιμή που ορίζεται από το Δ.Σ. αυτού, σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 5
Εφαρμογή μεθόδου συμβολαιακής γεωργίας

1. Οι διαδικασίες συλλογής, επεξεργασίας και τυ-
ποποίησης των καρπών της χλωρίδας των Α.Χ., προ-
κειμένου να διατεθούν τα αντίστοιχα τυποποιημέ-
να - πιστοποιημένα προϊόντα της αγροδιατροφικής 
αλυσίδας από τα πωλητήρια του Ο.Δ.Α.Π., μπορούν 
να διενεργηθούν εναλλακτικά και με τη μέθοδο της 
συμβολαιακής γεωργίας. Στο πλαίσιο αυτό, παρέχεται 
προς τους οικονομικούς φορείς που θα επιλεγούν με 
βάση τις διαδικασίες ανάθεσης του άρθρου 2 του πα-
ρόντος, η δυνατότητα σύναψης συνεργασίας με χρη-
ματοπιστωτικό οργανισμό, για τη χρηματοδότηση του 
προγράμματος.

2. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της μεθόδου, καθο-
ρίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ο.Δ.Α.Π.

Άρθρο 6 
Έναρξη ισχύος

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2022

Η Υπουργός 

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ   
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*02064561712220004*

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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