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1 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

   Με την 15826/9104/26-9-2019 απόφαση του Προέ-
δρου της Βουλής των Ελλήνων διορίζεται στο Γραφείο 
του Β΄ Αντιπροέδρου της Βουλής, Χαράλαμπου Αθανασί-
ου, στη Βουλή, μετά την κατά νόμο πρότασή του, σε θέση 
μετακλητού υπαλλήλου, βοηθητικού προσωπικού, κατη-
γορίας ΥΕ, προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 
35 παρ. 1Β εδ. δ΄ του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄, 
ΦΕΚ 51/Α΄/1997), όπως ισχύει, και σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις των άρθρων 35 και 36 του προαναφερόμενου 
Κανονισμού, ο Ραφαήλ Χονδρονικόλας του Ευστρατίου 
(Α.Δ.Τ.: ΑΖ 430634) με το 7ο Μ.Κ., όπως τούτο ισχύει για 
τους υπαλλήλους της Βουλής, της ΥΕ κατηγορίας του 
ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄/16-12-2015), όπως ισχύει.

(Αριθμ. εγκρίσεως δαπάνης Δ/νσεως Οικον. Υπηρεσι-
ών της Βουλής: 15829/9107/26-9-2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7125108612/26-9-2019). 

 Ο Πρόεδρος της Βουλής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ   

 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αριθμ. 232 
Σύσταση-συγκρότηση ελεγκτικής ομάδας για τη 

διενέργεια ειδικού τακτικού διαχειριστικού ελέγ-

χου στην «Αθλοθεσία ΛΙΛΗΣ ΔΡΑΚΟΥ, υπέρ της 

Ακαδημίας Αθηνών» .

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου 

για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής δια-
χείρισης του κρατικού προϋπολογισμού και των εκτός 
του κρατικού προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατά-
ξεις» (ΦΕΚ 210/Α΄/05.10.2006), όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει, και ιδίως του άρθρου 14,

β. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/
Α΄/28.06.2014), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

γ. του άρθρου 22 του ν. 4613/2019 «Κύρωση της σύμ-
βασης δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Γε-
νικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και των συνεκτε-
λεστών της διαθήκης της Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78/Α΄/24.5.2019),

δ. των άρθρων 54, 55 και 56 του π.δ. 142/2017 «Ορ-
γανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 181/Α΄/
23.11.2017), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,

ε. της παρ. 4 του άρθρου 95 του ν. 4583/2018 «Κα-
τάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, 
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ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 
2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη 
διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 212/Α΄/18.12.2018),

στ. του α.ν. 2039/1939 «Περί τροποποιήσεως, συμπλη-
ρώσεως και κωδικοποιήσεως των Νόμων περί εκκα-
θαρίσεως και διοικήσεως των εις το Κράτος και υπέρ 
κοινωφελών σκοπών καταλειπομένων κληρονομιών, 
κληροδοσιών και δωρεών» (ΦΕΚ 455/Α΄/24.10.1939),

ζ. του ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, 
σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α΄185/10.9.2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

η. των άρθρων 7 και 9 του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α΄/
28.6.2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερ-
νήσεως και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, 

θ. του άρθρου 103 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (ΦΕΚ 133 Α΄).

2. Την αριθμ. 2/40366/ΔΥΕΠ/19.04.2013 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση Κανονισμού Λειτουρ-
γίας των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δημο-
σιονομικών Ελέγχων(ΓΔΔΕ) (παρ. 1 του άρθρου 6 του 
ν. 3492/2006)» (ΦΕΚ 1075/Β΄/30.04.2013).

3. Την αριθμ. 2/40371/ΔΥΕΠ/19.04.2013 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση Κώδι-
κα Δεοντολογίας των Δημοσιονομικών Ελεγκτών της 
Γ.Δ.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 1075/Β΄/30.04.2013).

4. Την αριθμ. 2/79353/ΔΥΕΠ/28.08.2013 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση 
Κανονισμού Διενέργειας Ελέγχων και Ερευνών της Γε-
νικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ)» 
(ΦΕΚ 2197/Β΄/05.09.2013), όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει.

5. Την από 18/7/2019 απόφαση της Επιτροπής Συ-
ντονισμού Ελέγχων (Ε.Σ.Ε.Λ.), (76η Συνεδρίαση), με την 
οποία εγκρίθηκε ο προγραμματισμός για τη διενέργεια 
δεκαπέντε (15) ειδικών τακτικών ελέγχων σε φορείς ή 
πρόσωπα του ν. 4182/2013, για την ελεγκτική περίοδο 
από 1-7-2019 έως και 30-6-2020.

6. Το γεγονός ότι στο εγκεκριμένο πρόγραμμα ελέγ-
χων, μεταξύ των ελεγχόμενων φορέων περιλήφθηκε και 
η διενέργεια ελέγχου στην «Αθλοθεσία ΛΙΛΗΣ ΔΡΑΚΟΥ, 
υπέρ της Ακαδημίας Αθηνών».

7. Την αριθμ. 85496 ΕΞ 2019/ΥΠΟΙΚ 31/7/2019 απόφα-
ση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού 
και Συντονισμού Ελέγχων περί κατανομής στην Ε΄ Δ.Υ.Ε.Ε. 
διενέργειας του ειδικού τακτικού διαχειριστικού ελέγχου 
στην «Αθλοθεσία ΛΙΛΗΣ ΔΡΑΚΟΥ, υπέρ της Ακαδημίας 
Αθηνών».

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

9. Την με αριθμ. 62248 ΕΞ/6.6.2019 απόφαση ανά-
ληψης υποχρέωσης, ύψους είκοσι τεσσάρων χιλιάδων 
ευρώ (24.000,000 €) σε βάρος της πίστωσης του προϋπο-
λογισμού εξόδων του Υπουργείου Οικονομικών, Ειδικός 
Φορέας 1023-204-0000000, Λογαριασμός 2120207001, 

οικονομικού έτους 2019 (ΑΔΑ: ΩΑ3ΙΗ-3ΣΖ), αποφασί-
ζουμε:

1. Τη σύσταση-συγκρότηση ελεγκτικής ομάδας για 
τη διενέργεια ειδικού τακτικού διαχειριστικού ελέγχου 
στην «Αθλοθεσία ΛΙΛΗΣ ΔΡΑΚΟΥ, υπέρ της Ακαδημίας 
Αθηνών», αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλ-
λήλους:

α. Μιχαηλέλλη Ευστρατία του Προκοπίου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 
081980, Προϊσταμένη του Γ΄ Τμήματος-Εποπτείας της 
Ε΄ΔΥΕ Ε, με βαθμό Α΄του κλάδου Π Ε Δημοσιονομικών, 
ως συντονίστρια της ομάδας.

β. Τζωρτζάκη Αντωνίατου Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ. Π 
705451, που υπηρετεί στη Ε΄ ΔΥΕΕ, με βαθμό Α΄ του κλά-
δου ΤΕ Δημοσιονομικών, ως μέλος.

γ. Καραβίδας Σπυρίδων του Θεοδώρου, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 
016405, που υπηρετεί στη Ε΄ ΔΥΕΕ, με βαθμό Α΄ του κλά-
δου ΔΕ Δημοσιονομικών, ως μέλος.

δ. Αφεντάκης Βασίλειος του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 
097363, που υπηρετεί στη Ε΄ ΔΥΕΕ, με βαθμό Α΄ του 
κλάδου ΤΕ Δημοσιονομικών, ως παρατηρητής.

2. Ο έλεγχος θα διεξαχθεί στην έδρα του φορέα 
και όπου αλλού απαιτηθεί το χρονικό διάστημα από 
21-10-2019 έως 30-11-2019 και για μέχρι έξι (6) ημέρες 
επιτόπιου ελέγχου και θα ολοκληρωθεί με την αποστολή 
της προσωρινής έκθεσης.

3. Μετά το πέρας του ελέγχου θα συνταχθεί Έκθεση 
Αποτελεσμάτων Ελέγχου, η οποία θα υποβληθεί σε φυ-
σική και ηλεκτρονική μορφή στην αρμόδια Διεύθυν-
ση, το αργότερο εντός μηνός από την περαίωση του 
ελέγχου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2019

Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ   

Ι

 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 Με την 6481/3/324α/23.9.2019 απόφαση του Υπουρ-
γού Προστασίας του Πολίτη, που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις των άρθρων 45, 46, 47 και 48 του 
ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουρ-
γία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητι-
κών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(ΦΕΚ 133/Α΄/7.8.2019), καθώς και του άρθρου 5 παρ. 3 
του ν. 2303/1995 «Πληρωμή αποδοχών δημοσίων υπαλ-
λήλων μέσω τραπεζικού συστήματος και άλλες διατάξεις 
(ΦΕΚ 80/Α΄/5.5.1995), διορίζεται, από 16.9.2019, η ΔΙΩΤΗ 
Αμαλία - Ευαγγελία του Ιωάννη (ΑΔΤ: ΑΕ 119539), σε θέση 
Μετακλητής Υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ και Μ.Κ. 15ο, 
στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Υπουργού Προστασίας του 
Πολίτη, Μιχαήλ Χρυσοχοΐδη.

Ο ως άνω διορισμός λήγει αυτοδικαίως με την, κατά 
οποιοδήποτε τρόπο, λήξη της θητείας του Υπουργού 
Προστασίας του Πολίτη.

(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Ελέγχου Εκκαθάρισης και Πληρω-
μής Δαπανών/Γ.Δ.Ο.Ε.Σ./Υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη: 27930/24.9.2019).
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(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2711239106/18.9.2019). 

 Ο Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ   

Ι

 4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Με την 42281/Δ1.14130/25-9-2019 απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προ-
σλαμβάνεται η Δρ. Άρτεμις Αναγνώστου - Δεδούλη 
του Στέφανου (Α.Δ.Τ. Ι178662) σε θέση εθελοντή - 
άμισθου ειδικού συμβούλου στο ιδιαίτερο γραφείο του, 
για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με αντικείμενο τα 
θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 7 του άρθρου 46 του ν. 4622/2019. 

 Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ   

Ι

5  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Με την ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/84470/9858/20.09.2019 απόφαση 
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 45 - 48 
και 110 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), τις διατάξεις της παρ. 
3 του άρθρου 5 του ν. 2303/1995 (Α΄ 80), όπως ισχύει, 
τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 
(Α΄ 176), όπως ισχύει, το π.δ. 70/2015 (Α΄ 114), τις διατά-
ξεις του π.δ. 132/2017 (Α΄ 160), το π. δ. 83/2019 (Α΄ 121), 
προσλαμβάνεται από 02.09.2019 η Βυτόγιαννη Δήμητρα 
του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ ΑΕ 052926, σε θέση μετακλη-
τής συνεργάτιδας στο ιδιαίτερο Γραφείο του Υφυπουρ-
γού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Δημήτριου Οικονόμου. 
Η ανωτέρω κατατάσσεται στο 13ο μισθολογικό κλιμάκιο 
της κατηγορίας ΠΕ. Η υπηρεσία της ανωτέρω λήγει αυ-
τοδικαίως με την κατά οποιονδήποτε τρόπο λήξη της 
θητείας του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ.: 84494/6029/24.09.2019).
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπι-

νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1135110481/
25.09.2019). 

Ο Υπουργός
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ   

 6 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Με την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/499538/17452/3661/
2817/18-09-2019 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 46-47 και 110 του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133 Α΄), 
αποσπάται, από 05/09/2019, η Καπερώνη Αμαλία του 
Ανδρέα (Α.Δ.Τ. Φ 149828), υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού 
κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, με 10ο Μ. Κ. 
και Α΄ βαθμό, σε θέση Διευθύντριας στο Ιδιαίτερο Γρα-
φείο του μετακλητού Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, 
Μαυρωτά Γεωργίου. 

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού: 2826/19-09-2019). 

 Ο Υφυπουργός 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ   

Ι

 7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

 ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Με την 71008/25-09-2019 απόφαση του Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με: 1) τις διατάξεις των άρθρων 45, 46, 47, 48 και 76 του 
ν. 4622/2019 (Α΄ 133), 2) τις διατάξεις του άρθρου 9 του 
Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως τροποποιή-
θηκε σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), 
3)τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121), προσλαμβάνεται 
ο Ευάγγελος Ντογιάκος του Ισιδώρου, με ΑΔΤ: ΑΑ048796, 
Δικηγόρος Αθηνών (ΑΜ: 039548), σε θέση μετακλητού συ-
νεργάτη, στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Υπουργού Υποδομών 
και Μεταφορών Κωνσταντίνου Καραμανλή. Ο ανωτέρω 
κατατάσσεται στο 13ο ΜΚ της ΠΕ κατηγορίας.

Η πρόσληψη διαρκεί για όσο χρόνο ασκεί καθήκοντα 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ο Κωνσταντίνος 
Καραμανλής.

(Αριθμ. βεβ. εγκρ. ΓΔΟΥ Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών: 15683/20.9.2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6751978082/25.9.2019) .

 Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ   
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*14008100310190004*

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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