
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης

2 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

3 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αριθμ. 110173 
Αποδοχή παραίτησης και διορισμός μέλους του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. «Εθνικό Σύ-

στημα Υποδομών Ποιότητας» με δ.τ. «Ε.Σ.Υ.Π.».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 6 του ν. 4109/2013 «Κατάργηση και συγ-

χώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευ-
ρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμματείας 
για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 16), όπως ισχύει,

β του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της 
Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131), όπως ισχύει,

γ. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 112), όπως ισχύει,

δ. του άρθρου 1 παρ. 10 του ν. 4038/2012 «Επείγουσες 
ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρό-
θεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 - 
2015» (Α’ 14),

ε. του άρθρου 14 παρ. 1 εδ. β’ του ν. 4270/2014 «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτω-
ση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλ-
λες διατάξεις» (Α΄ 143),

στ. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτου του π.δ. 63/2005 (Α’ 98),

ζ. του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και..., μετονομασία 
Υπουργείων... Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού....» 
(Α’ 208),

η. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192), όπως ισχύει,

θ. του π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 37),

ι. του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 160),

ια. της με αριθμ. Υ59/03.09.2018 απόφασης του Πρω-
θυπουργού με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αστέριο 
Πιτσιόρλα» (ΦΕΚ 3818 Β΄/05.09.2018).

2. Την με αριθμ. 53867/18-5-2018 απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Διορισμός Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. «Εθνικό Σύστημα Υποδομών 
Ποιότητας» (ΕΣΥΠ)» (ΥΟΔΔ 290/21-5-2018).

3. Την από 20.09.2018 επιστολή παραίτησης του Οδυσ-
σέα Γεώρμα του Ιωάννη από μέλος του Δ.Σ. του Ε.Σ.Υ.Π. 
και την από 03.10.2018 αποδοχή της παραίτησης από 
τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης.

4. Την με αριθμ. 103761/03.10.2018 πρόταση του Γενι-
κού Γραμματέα Βιομηχανίας για ορισμό νέου εκπροσώ-
που στο Δ.Σ. του Ε.Σ.Υ.Π.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του 
προϋπολογισμού του Ε.Σ.Υ.Π.

6. Την ανάγκη απρόσκοπτης λειτουργίας του Ε.Σ.Υ.Π., 
αποφασίζουμε:

1. Αποδεχόμαστε από 03.10.2018 την παραίτηση του 
Οδυσσέα Γεώρμα του Ιωάννη από μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ε.Σ.Υ.Π.

2. Διορίζουμε από τη δημοσίευση της παρούσας, ως 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Σ.Υ.Π., εκπρό-
σωπο του Τομέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομί-
ας και Ανάπτυξης, τον Γεώργιο Ρασσιά του Ηλία, με ΑΔΤ 
Μ493028, Ηλεκτρολόγο-Μηχανικό, Προϊστάμενο του 
Τμήματος Πολιτικής Ποιότητας, Επιχειρηματικής Αρι-
στείας και Μετρολογικής Πολιτικής, της Διεύθυνσης Πο-
λιτικής Ποιότητας, της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. 53867/18-5-2018 
απόφαση.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2018

Ο Υπουργός Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ

Ι

2 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

 ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Με την 174284/Γ1/17.10.2018 απόφαση του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55, 56 
και 57 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
(ΦΕΚ 98/τ.Α’/2005), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του 
π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 31/τ.Α’/2018), ως ισχύει, 
του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολι-
τισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία 
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΦΕΚ 114/τ.Α’/2015), 
του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/τ.Α’/2016), 
της 5ης/19.04.2018 Π.Υ.Σ με θέμα: «Αύξηση των ενιαίων 
θέσεων ειδικών συμβούλων - ειδικών συνεργατών και 
μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων στο Πολιτικό Γρα-
φείο του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των», (ΦΕΚ 70/τ.Α’/2018), του ν. 4354/2015 «Διαχείριση 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθ-
μίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/τ.Α’/2015), του άρθρου 12 
του ν. 4275/2014 «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλ-
λήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3526/2007) - Επιλογή 
προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 149/τ.Α’/2014), διορίζεται από 10.09.2018, ημερο-
μηνία από την οποία προσφέρει υπηρεσία, στο Πολιτικό 
Γραφείο του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων, σε θέση μετακλητού διοικητικού υπαλλήλου, ο 
Αδαμάντιος-Χρήστος Αϊδίνης του Αδαμάντιου-Ηλία 
(Α.Δ.Τ: ΑΚ 804192) με Μ.Κ 1 της ΔΕ κατηγορίας.

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων: 7966/19.10.2018).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 069710672/17.10.2018).

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Αριθμ. 174875/Ζ1 
Ανανέωση θητείας Διευθυντή στο Κέντρο Τεχνο-

λογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Πειραιά και Νήσων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 13 του ν. 1514/1985 (ΦΕΚ 13 Α’) «Ανάπτυξη 

της Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας».
2. Το άρθρο 11 του ν. 1771/1988 (ΦΕΚ 71 Α’) «Τροπο-

ποίηση και συμπλήρωση του συστήματος εισαγωγής 
σπουδαστών στη τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες 
διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ.  143/2001 
(ΦΕΚ 123 Α’) «Ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Τεχνο-
λογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Θεσσαλίας, Κρήτης, Πειραιά και 
Νήσων, Πελοποννήσου», όπως τροποποιήθηκε με το 
π.δ. 36/2004 (Α’ 30).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 69/2013 (ΦΕΚ 119 Α’) «Μετονο-
μασία Τμημάτων -Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση 
Παραρτήματος - Κατάργηση Τμημάτων -Συγκρότηση 
Σχολών του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, όπως τροποποιήθηκε με το 
π.δ. 127/2013 (ΦΕΚ 190 Α’).

5. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/2-03-2018, 
τ.Α’): «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες 
διατάξεις».

6. Τη με αριθμ. 38008/Ζ1/6-03-2018 (ΦΕΚ  117/ 
6.03.2018, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.): «Σύσταση - Συγκρότηση - Ορισμός 
Μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής/Καθορισμός των Επιμέρους Αρμοδιο-
τήτων του Αντιπροέδρου της Δ.Ε. του Ιδρύματος».

7. Τις διατάξεις του π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α’) «Οργανι-
σμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των».

8. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α’) «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών».

9. Την αριθ. 131154/Ζ1/20-8-2015 (ΦΕΚ 613/27-8-2015, 
τ. ΥΟΔΔ) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, με την οποία διορίστηκε ως Διευθυντής του Κέ-
ντρου Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Πειραιά και Νήσων 
ο Καλδέλλης Ιωάννης, με τριετή θητεία.

10. Το αριθ. 18/06-09-2018 απόσπασμα πρακτικού της 
Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Ατ-
τικής, με το οποίο προτείνεται η ανανέωση της θητείας 
του Καλδέλλη Ιωάννη ως Διευθυντή του εν λόγω ΚΤΕ.

11. Το αριθ. πρωτ. 9343/17-9-2018 έγγραφο του Προ-
έδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής.

12. Το με αριθ. πρωτ. Φ.1/Γ/401/161750/Β1/28.09.2018 
έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών σχετικά με την εισήγηση του άρθρου 24 του 
ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α’), σύμφωνα με το οποίο δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο-
λογισμού ή του Νομικού Προσώπου, τόσο για τρέχον 
οικονομικό έτος, όσο και για τα οικονομικά έτη 2018-
2021, αποφασίζουμε:

Ανανεώνουμε αναδρομικά από τη λήξη της τη θητεία 
του Διευθυντή του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) 
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Πειραιά και Νήσων, Καλδέλλη Ιωάννη του Κλεάνθη, με 
Α.Δ.Τ.: Ν 145909, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολό-
γων Μηχανικών της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής έως τις 31-12-2019, 
σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 12 του 
ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/2-03-2018, τ.Α’).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι,18 Οκτωβρίου 2018

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αριθμ. 2691 
Τροποποίηση της 2516/05-10-2017 (ΦΕΚ 503/ 

τ.ΥΟΔΔ/13-10-2017) (ΑΔΑ: ΩΥ6ΣΟΡ1Γ-9ΤΔ) από-

φασης «Ανασυγκρότηση Επιτροπής Πολιτογρά-

φησης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυ-

τικής Μακεδονίας».

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/ 07.06.2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του π.δ.  141/2010 (ΦΕΚ  234/τ.Α΄/ 
27.12.2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας».

3. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄) «Διοίκη-
ση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θε-
μάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

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

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

6. Τις διατάξεις του ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237 Α΄) «Μετα-
βίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδι-
οίκηση και άλλες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.  3838/2010 
(ΦΕΚ 49/Α΄/24-03-2010) «Σύγχρονες διατάξεις για την 

Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογε-
νών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες 
ρυθμίσεις».

8. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.  3938/2011 
(ΦΕΚ 61/τ.Α΄/31-3-2011) «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώ-
πισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπ. Προστασίας 
του Πολίτη και άλλες διατάξεις».

9. Τις διατάξεις του αρθρ. 59 του ν.  4456/2017 
(ΦΕΚ 24/τ.Α΄/1-3-2017) «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρ-
μογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί 
ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέ-
τρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».

10. Την αριθμ. 4131/02-05-2011 απόφαση με την οποία 
συστήθηκε η Επιτροπή Πολιτογράφησης Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.

11. Την αριθμ. 2516/05-10-2017 (ΦΕΚ 503/τ.ΥΟΔΔ/ 
13.10.2017) (ΑΔΑ: ΩΥ6ΣΟΡ1Γ-9ΤΔ) απόφαση ανασυ-
γκρότησης της Επιτροπής Πολιτογράφησης Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.

12. Την αριθμ. 13912/15-5-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./26-5-2017) με την 
οποία διορίστηκε Συντονιστής της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας ο Μιχελάκης 
Βασίλειος του Πολυκάρπου.

13. Το με αριθμ. πρωτ. 1036/20-09-2018 έγγραφο του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. 2516/05-10-2017 (ΦΕΚ 503/ 
τ.ΥΟΔΔ/13-10-2017) (ΑΔΑ: ΩΥ6ΣΟΡ1Γ-9ΤΔ) απόφαση 
ανασυγκρότησης της Επιτροπής Πολιτογράφησης Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, 
ως προς το 2ο τακτικό μέλος:

2ο τακτικό μέλος
Φλιτούρης Λάμπρος του Αθανασίου (ΑΔΤ: AM 785330), 

Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαι-
ολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε αντικατάστα-
ση του Δημολιάτη Ιωάννη του Δημητρίου.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 2516/05-10-2017 από-
φαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ιωάννινα, 16 Οκτωβρίου 2018

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
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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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