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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Γενικές Γραμματείες

2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ

   ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

  Με την 33/28.01.2020 απόφαση του Υπουργού Επι-
κρατείας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 29, 45 έως 48 και 116 παρ. 7 του ν. 4622/2019 
«Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφά-
νεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων 
και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133), της 
Υ8/10.07.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Αναδι-
άρθρωση και σύνθεση σε προσωπικό της Γενικής Γραμ-
ματείας Πρωθυπουργού» (Β΄ 2903) και του κεφαλαίου Β 
του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγου-
σες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονο-
μικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» 
(Α΄ 176), όπως ισχύουν, το π.δ. 83/2019 «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121) και την 
Υ12/16.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθε-
ση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας Γεώργιο 
Γεραπετρίτη» (Β' 2951), διορίζεται από 20.01.2019 ο 
Ιωάννης Γεωργιάδης του Λαζάρου (ΑΔΤ: ΑΚ 804446) 
σε θέση συνεργάτη στο Γραφείο Επικοινωνίας της Γε-
νικής Γραμματείας Πρωθυπουργού με ΜΚ 15 της ΠΕ 
κατηγορίας.

(Αριθμ. βεβ. ΓΔΟΥ Υπουργείου Οικονομικών: 7991/ 
30.01.2020).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2461351769/03.02.2020).

  Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

2 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    Αριθμ. 11695 
Διορισμός μελών Διοικητικής Επιτροπής Στρατι-

ωτικών Επιτάξεων Ν. Φλώρινας για το έτος 2020.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, 

στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/τ.Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/τ.Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις του π.δ. 141/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -Δυτικής Μακε-
δονίας» (ΦΕΚ 234/τ.Α΄).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 
47/τ.Α΄) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέ-
μηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/τ.Α΄) «Μέτρα 
για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες 
διατάξεις».

6. Την αριθμ. 13912/15-05-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/τ.ΥΟ.Δ.Δ./26-05-2017) περί 
διορισμού Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας.

7. Τις διατάξεις των αρ. 32 και 33 του ν. 4442/1929 
«Περί Ναυτικών Εισφορών και Επιτάξεων».

8. Τις διατάξεις του π.δ. 115/1984 «Διορισμός των με-
λών των Διοικητικών Δικαστηρίων περί στρατιωτικών 
επιτάξεων».

9. Τις διατάξεις του αρ. 9 του ν. 1649/1986 «Μεταβολές 
Κώδικα Δικηγόρων, ΚΠολΔ κλπ. Διατάξεις».

10. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 2399/1996 
«Υλοποίηση της εισοδηματικής πολιτικής έτους 1996 για 
μισθούς και συντάξεις και άλλες διατάξεις».
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11. Την από 08-11-1980 Πάγια Διαταγή του ΓΕΣ «Περί 
των Διοικητικών Δικαστηρίων Στρατιωτικών Επιτάξεων».

12. Την από 09-05-1995 Πάγια Διαταγή του ΓΕΣ «Περί 
Συντονισμού Στρατιωτικών Ναυτικών και Αεροπορικών 
Επιτάξεων».

13. Το αριθμ. πρωτ. Φ. 851.1/18/35456/Σ.6812/05-10-
2019 έγγραφο του Γ΄ Σώματος Στρατού «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΟΣ».

14. Την αριθμ. 110/09-12-2019 πράξη της Προέδρου 
Πρωτοδικών Φλώρινας,με την οποία ορίζονται δύο (2) 
τακτικά μέλη και ένα (1) μόνο αναπληρωματικό μέλος.

15. Το αριθμ. πρωτ. 108912/09-12-2019 έγγραφο της 
Κτηματικής Υπηρεσίας Φλώρινας, αποφασίζουμε:

Διορίζουμε, ως μέλη της Διοικητικής Επιτροπής Στρατιω-
τικών Επιτάξεων Ν. Φλώρινας για το έτος 2020, τους κάτωθι: 

Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΣ:
Α) Ρόλης Γεώργιος του Αναστασίου, με Α.Δ.Τ.: Σ 947152.
Β) Πυξοπούλου Ανθούλα του Παναγιώτη, με Α.Δ.Τ.: ΑΗ 

678567.
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ:
Α) Αν/χης (ΠΖ) Τσολάκης Αθανάσιος του Θεοχάρη, με 

Α.Δ.Τ.: 1067843, της δύναμης του 1 ΣΠ.
Β) Αν/χης (ΠΖ) Αθανασιάδης Βασίλειος του Θεοδώρου, 

με Α.Δ.Τ.: 1030674, της δύναμης του ΤΕΘ Φλώρινας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: Λιάτσα Αγγελική του 

Αστερίου, με Α.Δ.Τ.: Χ 988944, Προϊσταμένη της Κτημα-
τικής Υπηρεσίας Φλώρινας.

Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΣ: 
Α) Ράπτη Ιλιάνα του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ.: Χ 386893.
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ (κατ' αντιστοιχία): 
Α) Τ/χης (ΠΖ) Κουτούλας Γεώργιος του Δημητρίου, με 

Α.Δ.Τ.: 1035206, της δύναμης του 504 Μ/Π ΤΠ.
Β) Τ/χης (ΠΖ) Παπάζογλου Αθανάσιος του Ευστρατίου, 

με Α.Δ.Τ.: 1041160, της δύναμης του 1 ΣΠ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: Μυλώση Βασιλική του 

Χρήστου, με Α.Δ.Τ ΑΙ 877414, υπάλληλος της Κτηματικής 
Υπηρεσίας Φλώρινας.

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο αρχαιότερος των 
πρωτοδικών, ενώ καθήκοντα Επιτρόπου Επικρατείας 
εκτελεί ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Φλώρινας.

Χρέη Γραμματέα ανατίθενται στον Κοϊμτζίδη Στέφανο 
του Αριστοτέλους, με Α.Δ.Τ: Π 993353, Αν. Προϊστάμενο 
του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης και Παροχής 
Πληροφοριών Ν. Φλώρινας, κλάδου ΠΕ Διοικητικού - 
Οικονομικού, αναπληρούμενο από την Κουτσώνα Αι-
κατερίνη του Στεφάνου, με Α.Δ.Τ: Π 993664, υπάλληλο 
του Τμήματος Διοικητικού - Οικονομικού Ν. Φλώρινας, 
κλάδου TE Διοικητικού - Λογιστικού.

Η θητεία των μελών της ανωτέρω Επιτροπής είναι ετήσια.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται 

δαπάνη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Φλώρινα, 30 Ιανουαρίου 2020

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

   Αριθμ. 767  
Καθορισμός αποζημίωσης των μελών και του 

γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου της Δη-

μοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλ-

κίς (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) του Δήμου Κιλκίς της Περιφερεια-

κής Ενότητας Κιλκίς.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 280 του ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδι-
οίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμ-
μα Καλλικράτης» όπως ισχύουν σήμερα.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 
235/Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α΄) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπο-
λέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

4. Την αριθ. 14138/15-05-2017 (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/
26-05-2017) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί 
διορισμού του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης.

5. Τις διατάξεις των άρθρων 108, 109, 116 και 131 του 
ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση 
του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμ-
βάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής-
Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας 
των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι») -Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λει-
τουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματι-
κότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων 
σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογρά-
φηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσω-
τερικών και άλλες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1069/1980 (ΦΕΚ 
191/Α΄) «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων 
Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν σήμερα.

7. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄) «Κωδι-
κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα».

8. Το αριθ. 5747/27.12.2019 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α. 
Κιλκίς, με το οποίο μας διαβιβάσθηκε η αριθ. 21 -
297/09.12.2019 απόφαση - πρόταση του Διοικητικού 
της Συμβουλίου για καταβολή αποζημίωσης στα μέλη 
και τη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς ποσό πενήντα (50) € μεικτά έκαστος για 
κάθε συνεδρίαση που παρίσταται και έως τρεις (3) συ-
νεδριάσεις το μήνα. Το μέλος του Δ.Σ. που ορίστηκε ως 
εκπρόσωπος των εργαζομένων και η γραμματέας του 
Δ.Σ. θα λαμβάνουν την ανωτέρω αποζημίωση, εφόσον 
οι συνεδριάσεις γίνονται εκτός του ωραρίου εργασίας 
των εργαζομένων στην επιχείρηση.
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9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της ανωτέρω από-
φασης προκαλείται δαπάνη ύψους 13.750,00 € σε βάρος 
του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, 
η οποία έχει προβλεφθεί στον Κ.Α. εξόδων 61.01.00, ενώ 
ανάλογες δαπάνες θα συμπεριλαμβάνονται στους εκά-
στοτε προϋπολογισμούς των επόμενων ετών μέχρι και 
τη λήξη της θητείας του Δ.Σ., σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 
142/20.01.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Διοικητικής και 
Οικονομικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε την αποζημίωση των μελών και της 
γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) 
του Δήμου Κιλκίς της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, 
για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις, στο ποσό των 
πενήντα (50) € μεικτά ανά συνεδρίαση και έως τρεις (3) 
συνεδριάσεις το μήνα. Το μέλος του Δ.Σ. που ορίστηκε 
ως εκπρόσωπος των εργαζομένων και η γραμματέας του 
Δ.Σ. θα λαμβάνουν την ανωτέρω αποζημίωση, εφόσον 
οι συνεδριάσεις γίνονται εκτός του ωραρίου εργασίας 
των εργαζομένων στην επιχείρηση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κιλκίς, 22 Ιανουαρίου 2020 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Ι

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

    Αριθμ. 278972(2019) 
Καθορισμός αποζημίωσης του προέδρου, των 

μελών και του γραμματέα του Διοικητικού Συμ-

βουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - 

Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Ζακύνθου για την συμμετο-

χή τους στις συνεδριάσεις αυτού.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:  
1. την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47) 

«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση 
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»,

2. την παρ.10 του άρθρου 3 του ν. 1069/1980 (Α΄ 191) 
«Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσε-
ως και Αποχετεύσεως», όπως το άρθρο αυτό αντικατα-
στάθηκε με το άρθρο 99 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50),

3. την παρ.1 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) 
«Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

4. την υποπερ.δδ της περ.α της παρ.4 του άρθρου 8Α του 
π.δ. 139/2010 (Α΄ 232) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου»,

5. την υπουργική απόφαση 15870/2017 (ΥΟΔΔ 250 - 
ΑΔΑ: ΩΨΦΒ465ΧΘ7-Τ4Γ) «Διορισμός του Νικολάου Πα-
παθεοδώρου του Αγγελάκη ως Συντονιστή της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου»,

6. το 6261/3.12.2019 έγγραφο της ΔΕΥΑ Ζακύνθου 
με το οποίο μας απέστειλε την 242/20.11.2019 (ΑΔΑ: 
Ψ9ΠΙΟΡ8Ζ-9ΨΦ) απόφαση του Διοικητικού της Συμβου-
λίου περί προτάσεως, στην Υπηρεσία μας, καθορισμού 
αποζημίωσης του προέδρου, των μελών και του γραμμα-
τέα αυτού για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις και

7. την από 24.01.2020 βεβαίωση της προϊσταμένης 
των Οικονομικών Υπηρεσιών της ανωτέρω ΔΕΥΑ περί 
υπάρξεως εγγεγραμμένης πίστωσης στον οικείο προϋ-
πολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της 
δαπάνης που προκαλείται από την ως άνω αποζημίωση 
και πρόβλεψης εγγραφής αναλόγων πιστώσεων στους 
προϋπολογισμούς της επιχείρησης των επομένων οικο-
νομικών ετών, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε αποζημίωση στον πρόεδρο, στα μέλη 
και στον γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) 
Ζακύνθου για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις 
αυτού, το ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των πε-
νήντα ευρώ (50,00 €) ανά συνεδρίαση.

Από τις διατάξεις της παρούσης προκαλείται δαπάνη 
εις βάρος του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑ Ζακύνθου (ΚΑ. 
61.01.00 και 61.01.01), ύψους τριάντα χιλιάδων ευρώ 
(30.000,00€) περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και 
για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κέρκυρα, 3 Φεβρουαρίου 2020 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ   
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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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		2020-02-10T09:18:26+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




