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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 41919οικ. (1)
Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Λα-

γκαδά, Θεσσαλονίκης. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 13 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγό-

ρων», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4745/
2020 (Α΄ 214),

β) 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),

γ) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α΄ 145),

δ) των άρθρων 58 και 65 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87),

ε) του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την 
ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων 
και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο 
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και 
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 105),

2. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Λαγκαδά ΦΕΚ (B΄ 2925/2012), όπως τροποποιήθηκε με 
τις υπ’ αρ. 457/2016 (Β΄ 830) και 6228/2019 (Β΄ 1004)
αποφάσεις.

3. Την υπό στοιχεία 98261 ΕΞ 2020/7-9-2020 (Β΄ 3777) 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
περί μεταβίβασης της εξουσίας υπογραφής «Με εντολή 
Αναπληρωτή Υπουργού», στον Γενικό Γραμματέα Δη-
μοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Γενικών 
Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού Λογι-
στηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Την υπ’ αρ. 36017/9-8-2021 (Β΄ 3748) απόφαση του 
Υπουργού Δικαιοσύνης περί μεταβίβασης της εξουσίας 
υπογραφής «με εντολή Υπουργού», στον Γενικό Γραμμα-
τέα Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

5. Την υπ’ αρ. 66/2021 (ΑΔΑ: 9ΘΔ4ΩΛΛ-ΚΒΙ) απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαγκαδά.

6. Την υπ’ αρ. 36.656/19-7-2021 (ΑΔΑ: 6ΧΟ2ΩΛΛ-Α6Ζ) 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης.

7. Την υπ΄ αρ. 19.151/20-4-2021 βεβαίωση της Διευ-
θύντριας των Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη 
σχετικής πίστωσης.

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα-
λείται συνολική δαπάνη ύψους δέκα τεσσάρων χιλιάδων 
τετρακοσίων ευρώ (14.400,00 €), η οποία θα βαρύνει 
τον προϋπολογισμό του Δήμου και συγκεκριμένα τον 
ΚΑΕ 10.6041.005 «Αποδοχές για την πρακτική άσκηση 
ασκουμένων δικηγόρων», για το τρέχον οικονομικό έτος, 
με το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ 
(4.800,00 €), ενώ για το έτος 2022, με το ποσό των εννέα 
χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (9.600,00 €).

9. Τις ανάγκες υποβοήθησης του έργου της Νομικής 
Υπηρεσίας και των Νομικών Σύμβουλων του Δήμου, κα-
θώς επίσης και την παροχή δυνατότητας απασχόλησης 
ασκούμενων δικηγόρων, αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε:
α) Τον αριθμό των υποψήφιων δικηγόρων που θα 

πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησης στη Νομική 
Υπηρεσία του Δήμου Λαγκαδά, σε δύο (2) άτομα.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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β) Το χρονικό διάστημα άσκησης σε δώδεκα (12) μή-
νες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο β, παρ. 4, του 
άρθρου 13 του ν. 4194/2013 (Α΄ 208), όπως αντικατα-
στάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4745/2020 (Α΄ 214) και 
έως 31-8-2022.

γ) Τη μηνιαία αποζημίωση, στο ποσό των εξακοσίων 
(600,00) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε 
ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε 
ημερολογιακού μηνός.

Β. Καθορίζουμε τη σχετική διαδικασία επιλογής τους 
ως εξής:

α) Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα συντάσσονται σύμ-
φωνα με σχετικό υπόδειγμα που θα διατίθεται από το 
Δήμο Λαγκαδά και θα υποβάλλονται στο πρωτόκολλο 
του Δήμου εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της 
ανάρτησης της ανακοίνωσης της σχετικής πρόσκλησης 
στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαγκαδά.

β) Στις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν: ι) στοι-
χεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ιι) αριθμό Μητρώ-
ου ασκούμενου, ιιι) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική 
διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο και ηλεκτρο-
νική διεύθυνση) και ιιιι) βιογραφικό σημείωμα.

γ) Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υποψηφίων που συ-
γκεντρώνουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και πληρούν 
τις τεθείσες προϋποθέσεις, υπερβαίνουν τον αριθμό των 
διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή μεταξύ αυτών θα γίνεται 
με δημόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργείται στο Δήμο 
Λαγκαδά με την παρουσία των ενδιαφερομένων. Τα ονό-
ματα των επιλεγέντων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα 
του Δήμου.

Γ. Ορίζουμε το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης των 
ασκουμένων δικηγόρων, σε οκτώ (8) ώρες, ανάλογα με 
τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Υπεύθυνος της τήρησης και 
ελέγχου του παρουσιολογίου καθώς και της απασχόλη-
σης των υποψηφίων δικηγόρων, είναι ο εκάστοτε προϊ-
στάμενος ή Δικηγόρος του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας 
του Δήμου. Η αμοιβή των ασκουμένων θα καταβάλλεται 
με βάση το παρουσιολόγιο, με ένταλμα από την αρμόδια 
Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης του 
Δήμου Λαγκαδά.

Δ. Στο τέλος της διαδικασίας χορηγείται στον ασκούμε-
νο δικηγόρο βεβαίωση ολοκλήρωσης της πρακτικής του 
άσκησης από τον εκάστοτε Προϊστάμενο της Νομικής 
Υπηρεσίας του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 27 Αυγούστου 2021

Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
Ο Γενικός Γραμματέας
Δημοσιονομικής Πολιτικής

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

Με εντολή Υπουργού Δικαιοσύνης
Ο Γενικός Γραμματέας
Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΠΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

    Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/79833/4393 (2)
Καθορισμός λεπτομερειών και τεχνικών ζητημά-

των για την υλοτομία - απόληψη καμένων ιστά-

μενων δέντρων της περ. (στ) της παρ. 1 του άρ-

θρου 176 του ν.δ. 86/1969 (A’ 7). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 

οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας 
Διοίκησης» (Α΄ 133), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - Α΄ 98).

2. Τη διάταξη του άρθρου 176 «Ατελείς άδειαι» του
ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδιξ» (A΄ 7).

3. Τις διατάξεις του ν. 998/1979 «Περί προστασίας των 
δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» 
(Α΄ 289) και ειδικότερα της παρ. 6 του άρθρου 14 αυτού.

4. Τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 3889/
2010 «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, 
Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 182).

5. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ-
γάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 
διατάξεις» (A΄ 112).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) περί ανασύ-
στασης και μετονομασίας των Υπουργείων Παραγωγι-
κής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

7. Τις διατάξεις του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α΄ 160).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευ-
ση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθο-
ρισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

10. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάρ-
γηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (A΄ 123).

11. Τις διατάξεις του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

12. Την υπ’ αρ. 35/20-1-2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεώργιο Αμυρά» (Β΄ 178).

13. Το άρθρο πέμπτο «Απλοποίηση της διαδικασίας 
έγκρισης απόληψης των καμένων ιστάμενων δένδρων, 
εντός ιδιωτικών εκτάσεων, εκτός σχεδίου, από τους ιδι-
οκτήτες - Τροποποίηση παρ. 1 και προσθήκη παρ. 3 στο 
άρθρο 176 του ν.δ. 86/1969» της από 13-8-2021 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την απο-
τελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση 
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του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των 
πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου / Αυγούστου 
2021 και συναφείς διατάξεις» (Α΄ 143).

14. Την υπ’ αρ. 125934/337/1-2-2013 εγκύκλιο ΥΠΕΚΑ 
(νυν ΥΠΕΝ) «Υλοτομίες σε Αγροκτήματα» (ΑΔΑ: ΒΕΥΙ0-
ΠΥΜ).

15. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/79132/1651/
26-8-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών, Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημ/κών
Αναφορών, τμήμα τακτικού προϋπολογισμού και ΜΠΔΣ 
του ΥΠΕΝ που προβλέπει ότι από τις διατάξεις της υπό 
έκδοση υπουργικής απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη 
ούτε προκύπτουν έσοδα στον Προϋπολογισμό του ΥΠΕΝ 
καθώς και στους Προϋπολογισμούς των Αποκεντρωμέ-
νων Διοικήσεων της Χώρας και δεν προκαλείται επίπτω-
ση στο εγκεκριμένο ΜΠΔΣ 2022-2025, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Εκδίδεται ατελής άδεια υλοτομίας εκ του αρμοδίου 

- οικείου Δασαρχείου ή Διεύθυνσης Δασών άνευ Δα-
σαρχείου, προκειμένου της υλοτομίας, απομάκρυνσης 
και μεταφοράς καμένων ιστάμενων δένδρων - δασικών 
ειδών, τα οποία ευρίσκονται εντός ιδιωτικών εκτάσε-
ων, εκτός ορίων οικισμού, και μη διεπόμενων υπό των 
προστατευτικών διατάξεων της δασικής νομοθεσίας, 
σύμφωνα με την περ. (στ) της παρ. 1 του άρθρου 176 
«Ατελείς άδειαι» του ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδιξ»
(Α΄ 7), η οποία προστέθηκε με το άρθρο πέμπτο της από 
13.08.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 143).

Άρθρο 2
Υποβολή αίτησης και απαραίτητα δικαιολογητικά

1. Η αίτηση για την υλοτομία των καμένων δασικών 
δένδρων υποβάλλεται στο οικείο Δασαρχείο (είτε μέσω 
ηλεκτρονικής υποβολής, είτε ιδιοχείρως και με εξουσιο-
δότηση, είτε ταχυδρομικώς).

2. Στην αίτηση πέραν των προσωπικών στοιχείων του 
αιτούντος (όνομα, επίθετο, όνομα πατρός και αριθμός 
ταυτότητας), αναγράφονται οι τίτλοι ιδιοκτησίας της 
έκτασης, ο αριθμός των προς υλοτομία καμένων δέν-
δρων, η περιοχή που ευρίσκεται η έκταση, η Τοπική 
Κοινότητα και ο Δήμος της αντιστοίχου Περιφερειακής 
Ενότητας, η ημεροχρονολογία της υλοτομίας και μετα-
φοράς τους, ο προορισμός τους προς καυσοξύλευση 
του αιτούντος.

3. Τίτλοι ιδιοκτησίας που αφορούν σε συμβολαιογρα-
φικούς τίτλους, δικαστικές αποφάσεις, προσύμφωνα 
συμβόλαια και ένορκες βεβαιώσεις συνοδεύονται από 
έγγραφο περιουσιολογίου, καθώς και δήλωση εγγρα-
φής στο Εθνικό Κτηματολόγιο βάσει του ν. 2308/1995 
(Α΄ 114).

4. Σε περίπτωση έλλειψης τίτλων ιδιοκτησίας, επισυνά-
πτεται υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος την υλοτομία, 

σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 
(Α΄ 75). Η ανωτέρω δήλωση αποτελεί στοιχείο επί της 
κατοχής της αγροτικής έκτασης.

5. Η αίτηση συνοδεύεται από πιστοποιητικό οριστικού 
και αμετάκλητου χαρακτηρισμού της έκτασης κατά τα 
οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 998/1979, 
αν έχει ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία πριν την ανάρ-
τηση του οικείου δασικού χάρτη.

6. Στην περίπτωση που υφίσταται στην περιοχή δα-
σικός χάρτης, επισυνάπτεται τοπογραφικό διάγραμμα 
ή απόσπασμα δασικού χάρτη στο οποίο είναι απεικονι-
σμένο το ακίνητο που αφορά.

7. Η αίτηση συνοδεύεται από βεβαίωση της Πυροσβε-
στικής Υπηρεσίας περί εκδηλώσεως πυρκαγιάς στην πε-
ριοχή, συμπεριλαμβανομένης της εκτάσεως στην οποία 
φύονται τα καμένα δασικά είδη, σε περίπτωση που η οι-
κεία δασική υπηρεσία δεν έχει ήδη ενημερωθεί για αυτό.

Άρθρο 3
Διενέργεια αυτοψίας και χορήγηση αδείας

1. Η εξέταση των προσκομισθέντων δικαιολογητικών 
διενεργείται από την οικεία Δασική Αρχή, λαμβάνοντας 
υπόψη την εκδοθείσα στην περιοχή, Δασική Απαγορευ-
τική Διάταξη (ΔΑΔ) της δασικής υπηρεσίας, κατά τα ορι-
ζόμενα στην διάταξη του άρθρου 66 του ν.δ. 86/1969.

2. Η διενέργεια αυτοψίας γίνεται από τα αρμόδια δα-
σικά όργανα με επιτόπια σήμανση των προς υλοτομία 
δασικών ειδών και σύνταξη εκθέσεως επί των πραγμα-
τικών δεδομένων (αριθμός ατόμων, δασικό είδος, κατ’ 
εκτίμηση απολήψιμος ξυλώδης όγκος).

3. Η έκδοση της ατελούς αδείας και του δελτίου με-
ταφοράς των δασικών ειδών, πραγματοποιείται εντός 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία 
κατάθεσης της αίτησης από την οικεία Δασική Αρχή.

4. Σε περίπτωση μη έκδοσης της ατελούς αδείας από 
την οικεία δασική αρχή εντός της ανωτέρω προθεσμί-
ας, ο ενδιαφερόμενος δύναται να ξεκινήσει τις εργασίες 
απομάκρυνσης των καμένων ιστάμενων δέντρων, ενη-
μερώνοντας εγγράφως την οικεία δασική υπηρεσία για 
την έναρξη και το πέρας των εργασιών. Για την μεταφο-
ρά των δασικών προϊόντων θα πρέπει να ενημερωθεί 
η οικεία δασική αρχή για τις προβλεπόμενες δικές της 
ενέργειες.

Άρθρο 4
Η ισχύς της παρούσας απόφασης άρχεται από τη δη-

μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Αυγούστου 2021

Ο Υφυπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ   
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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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