
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Υπουργείο Υγείας

2 Περιφέρειες

3 Οργανισμοί - Λοιποί Φορείς

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.28459 
Διορισμός Αναπληρωτή Διοικητή στο ΠΑΝΕΠΙΣ-

ΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ, με αρ-

μοδιότητα στην Αποκεντρωμένη Οργανική Μο-

νάδα ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ, αρμοδιότητας 4ης Υ.ΠΕ. 

Μακεδονίας και Θράκης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 45 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/22.4.2005/

Α΄): «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα κυβερνητικά όργανα»,

β) του ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α΄/9.2.2007): «Κύρωση 
συμβάσεων υπέρ Νομικών Προσώπων, εποπτευόμενων 
από το Υπ. Υγείας και Κ.Α. και λοιπές διατάξεις»,

γ) του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α΄/4.4.2005): «Εθνικό Σύ-
στημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 
διατάξεις», όπως ισχύει,

δ) του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄/9.2.2007): «Κύρωση 
του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητι-
κών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.»,

ε) του άρθρου 2 του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α΄/1.3.2012): 
«Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά-
λισης για εφαρμογή του νόμου: “Έγκριση των Σχεδίων 
Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας 
της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης 

μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγου-
σες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη 
διάσωση της εθνικής οικονομίας” και άλλες διατάξεις»,

στ) του άρθρου 34 του ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α΄/
28.3.2017) «Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης 
των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμο-
σύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποί-
ηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και 
άλλες διατάξεις»,

ζ) της παρ. 5 του άρθρου 74 του ν. 4445/2016 «Εθνικός 
Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιο-
λόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινω-
νικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη 
και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 236/Α΄/19.12.2016),

η) των άρθρων 8 και 13 παρ. 3 του ν. 4369/2016 
«Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοί-
κησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα 
αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων 
(διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της 
Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 33), 
όπως ισχύουν,

θ) του π.δ. 106/2014, «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (ΦΕΚ 173/Α΄/28.8.2014), όπως ισχύει,

ι) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α΄/23.9.2015).

2. Τις αποφάσεις:
α) αριθμ. Υ25/6.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 

με περιεχόμενο την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη (ΦΕΚ 2144/
Β΄/6.10.2015),

β) αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.77611/10.10.2018 (Α.Δ.Α.:
ΩΙΚΙ465ΦΥΟ-Δ0Ε) πρόσκληση του Υπουργού Υγείας 
και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας σχετικά με εκ-
δήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Διοι-
κητή / Κοινού Διοικητή και Αναπληρωτών Διοικητών 
Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ.,

γ) αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.74604/1.10.2018 (Α.Δ.Α.:
ΩΞΗΖ465ΦΥΟ-8ΞΗ, ΦΕΚ 572/ΥΟΔΔ/9.10.2018) κοινή 
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απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Υγείας με περιεχόμενο την αποδοχή παραίτησης του 
Αναπληρωτή Διοικητή στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ, με αρμοδιότητα στην Αποκε-
ντρωμένη Οργανική Μονάδα ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ, ΚΑΡΑΚΟ-
ΛΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ.

3. Τα πρακτικά της 11ης/17.1.2019, 12ης/1.2.2019 και 
13ης/14.2.2019 συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγη-
σης Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών.

4. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.1167/19.3.2019 έγγραφο του 
γραφείου υπουργού με θέμα «Διορισμός Διοικητών και 
Αναπληρωτών Διοικητών».

5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Β1α/οικ.26378/5.4.2019 προ-
βλεπόμενη από την παρ. 5, άρθρο 24, του ν. 4270/2014 
Εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας σχετικά 
με τον διορισμό Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών 
των Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ.

6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4859/9.4.2019 αντίγραφο ποινι-
κού μητρώου, αποφασίζουμε:

Διορίζουμε τον ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ του Πα-
σχάλη, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 400283, Πτυχιούχο Σχολής Νομικών 
και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης, ως Αναπληρωτή Διοικητή στο 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ, με 
αρμοδιότητα στην Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα 
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ, αρμοδιότητας 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και 
Θράκης του Υπουργείου Υγείας, πλήρους και αποκλει-
στικής απασχόλησης, σε αντίστοιχη οργανική θέση της 
κατηγορίας Ε.Θ. του ν. 3528/2007, με βαθμό 2ο, με τρι-
ετή θητεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του 
ν. 4052/2012.

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6349434046/11.4.2019).

(Αριθμ. βεβ. της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Υγείας: 2563/11.4.2019).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Απριλίου 2019 

Ο Υπουργός Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Ι

2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διορθώσεις Σφαλμάτων

Στην 137751(3628)/28.2.2019 απόφαση της Αναπλη-
ρώτριας Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας, που δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 174/τ. ΥΟΔΔ/5.4.2019, στη σελίδα 806, στην α΄ 
στήλη, στον 17ο στίχο εκ των κάτω, διορθώνεται:

το εσφαλμένο: « ...Πουματζίδη Κύριλλο...»
στο ορθό: « ...Γιουματζίδη Κύριλλο...».

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

3 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμ. πράξης: 1221 
Εκλογή Διευθυντή του Τομέα Εφαρμοσμένων και 

Υπολογιστικών Μαθηματικών του Τμήματος Μα-

θηματικών.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθ. 27 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 

114/2017, τ.Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτα-
της εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις».

2. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθ. 18 του ν. 4559/2018 
(ΦΕΚ 142/2018, τ.Α΄) «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πα-
νεπιστήμιο και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του π.δ. 85/2013 (ΦΕΚ 124/2013, τ.Α΄) 
«Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και 
ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανε-
πιστήμιο Αθηνών».

4. Την υπ’ αριθμ. 153348/Ζ1/15.9.2017 (ΦΕΚ 3255/
15.9.2017, τ.Β΄) υπουργική απόφαση «Τρόπος διεξαγω-
γής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μο-
νοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού 
και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και 
Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών 
στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρ-
μογή του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)».

5. Το γεγονός ότι με την υπ’ αριθμ. 1078-12.11.2018 
πρυτανική πράξη (ΦΕΚ 5168-16.11.2018) ιδρύθηκε ο Το-
μέας Εφαρμοσμένων και Υπολογιστικών Μαθηματικών 
στο Τμήμα Μαθηματικών του ΕΚΠΑ.

6. Το υπ’ αριθμ. 794/22.1.2019 έγγραφο του Προέδρου 
του Τμήματος Μαθηματικών, με το οποίο εγκρίθηκε η 
ένταξη στον ως άνω τομέα μελών ΔΕΠ.

7. Την υπ’ αριθμ. 795/22.1.2019 προκήρυξη του Προέ-
δρου του Τμήματος Μαθηματικών σχετικά με την εκλογή 
Διευθυντή του Τομέα Εφαρμοσμένων και Υπολογιστικών 
Μαθηματικών του Τμήματος Μαθηματικών.

8. Το από 25.2.2019 πρακτικό της εφορευτικής επι-
τροπής για την εκλογή Διευθυντή στον Τομέα Εφαρμο-
σμένων και Υπολογιστικών Μαθηματικών του Τμήματος 
Μαθηματικών, σύμφωνα με το οποίο εξελέγη ο κ. Σωτή-
ριος Νοτάρης, καθηγητής πρώτης βαθμίδας, στη θέση 
Διευθυντή του εν λόγω Τομέα.

9. Το υπ’ αριθμ. 1037/7.3.2019 έγγραφο του Προέδρου 
του Τμήματος Μαθηματικών.

10. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, διαπιστώνουμε:

Την εκλογή του Σωτήριου Νοτάρη του Ευτυχίου (Α.Δ.Τ.: 
ΑΙ 024088), καθηγητή πρώτης βαθμίδας, σε θέση Διευ-
θυντή του Τομέα Εφαρμοσμένων και Υπολογιστικών 
Μαθηματικών του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής 
Θετικών Επιστημών, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Απριλίου 2019 

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Αριθμ. οικ. 1020 
Εκλογή Διευθυντών Εργαστηρίων «Χρηματο-

οικονομικών Καταστάσεων», «Πνευματικής και 

Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας» και Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής του Τεχνολογικού Εκπαι-

δευτικού Ιδρύματος Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
α. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4.8.2017) άρθρα 28 «Σύ-
σταση, οργάνωση και λοιπά θέματα», παρ. 1‐10 και 29 
παρ. 1‐3 «Διευθυντής Εργαστηρίου και Μουσείου», τον 
ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/2.3.2018) άρθρο 42.

β. Τις διατάξεις του π.δ. 87/2013 (ΦΕΚ 129/τ.Α΄) «Μετο-
νομασία του Τ.Ε.Ι. Καβάλας σε Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδο-
νίας και Θράκης ‐ Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων ‐ 
Συγχώνευση Τμημάτων ‐ Κατάργηση Παραρτημάτων και 
Τμημάτων ‐ Ίδρυση Σχολής ‐ Συγκρότηση Σχολών του 
Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

γ. Την αριθμ. 210840/Ζ1/17 (ΥΟΔΔ 647) διαπιστωτική 
πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων για τη εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων Αντιπρυ-
τάνεων του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

δ. Το ΦΕΚ 836/τ.Β΄/30.3.3016 «Ίδρυση Εργαστηρίων 
στο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ και καθορισμός του Εσωτε-
ρικού του Κανονισμού τους».

ε. Την αριθμ. πρωτ. 1961/12.12.2018 προκήρυξη θέ-
σεων Διευθυντών θεσμοθετημένων εργαστηρίων «Λο-
γιστικής», «Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων» και 
«Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας».

ζ. Τα αριθμ. πρωτ. 55/16.1.2019 και 56/16.1.2019 πρα-
κτικά της Εφορευτικής Επιτροπής που ορίστηκε για τη 
διενέργεια των εκλογών και τα οποία διαβιβάστηκαν 
στη Σύγκλητο με το α.α. 332/19.3.2019 έγγραφο του 
Τμήματος.

η. Την αριθμ. 7/21.3.2019 (θ. 4ο) πράξη της Συγκλήτου 
του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ.

θ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού:

Α. Διαπιστώνει την εκλογή Διευθυντών στα παρακάτω 
θεσμοθετημένα εργαστήρια του Τμήματος Λογιστικής 
και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ., σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ν. 4485/4.8.2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4.8.2017) 
άρθρο 29 «Διευθυντής Εργαστηρίου και Μουσείου»:

1. Εργαστήριο «Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων»: 
Διευθυντής ο Αναπλ. Καθηγητής Δελιάς Παύλος του Πα-
σχάλη με ΑΔΤ: ΑΕ 472537 με τριετή θητεία για το διάστη-
μα από 1.4.2019 έως και 31.3.2022.

2. Εργαστήριο «Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτη-
σίας»: Διευθύντρια η Καθηγήτρια Καλαμπούκα Καλλιόπη 
του Δημητρίου με ΑΔΤ: ΑΕ 396756 με τριετή θητεία για 
το διάστημα από 1.4.2019 έως και 31.3.2022.

Β. Ορίζει στο εργαστήριο «Λογιστικής» Διευθυντή τον 
Αν. Καθηγητή Σταύρο Βαλσαμίδη του Ιωάννη με ΑΔΤ: 
ΑΒ 458041 με τριετή θητεία για το διάστημα από 1.4.2019 
έως και 31.3.2022, λόγω μη υποβολής υποψηφιοτήτων 
κατά τη διαδικασία προκήρυξης των σχετικών εκλογών.

Η διαπιστωτική πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Καβάλα, 11 Απριλίου 2019 

Ο Πρύτανης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ
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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,
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