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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

2 Περιφέρειες

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

   Αριθμ. 7044 - 24-01-2022 
Μεταβατικός διορισμός νέας Διευθύνoυσας Συμ-

βούλου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Ν.Π.Ι.Δ. «Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότη-

τας» (Ε.Σ.Υ.Π.). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Tου Κεφαλαίου Β’ «ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ 

ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ» (άρθρα 20-23) του ν. 4735/2020 
«Τροποποίηση του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, 
νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, 
ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας 
Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, 
ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθ-
μη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 197),

β. του άρθρου 6 του ν. 4109/2013 «Κατάργηση και 
συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμμα-
τείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 16),

γ. της παρ. 18 του άρθρου 32 του ν. 2190/1994 «Σύ-
σταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού 
και ρυθμίσεις θεμάτων διοίκησης» (Α’ 28),

δ. των άρθρων 22 και 28 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθ-
μίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176),

ε. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητι-

κών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» 
(Α’ 133),

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

ζ. του Κεφ. ΙΑ’ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (άρθρα 75-84) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή 
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθε-
σία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

η. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

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

ι. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

ια. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

ιβ. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

2. Την υπ’ αρ. 91186/02.09.2020 κοινή απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Καθορισμός των αποδοχών 
του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του εντός Γενικής 
Κυβέρνησης του Κεφ. Α’ του ν. 3429/2005, Ν.Π.Ι.Δ. με την 
επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας» με 
δ.τ. “Ε.Σ.Υ.Π.”» (Υ.Ο.Δ.Δ. 716).

3. Το υπό στοιχείο 10-1027/ΜΒ/φμ/14.5.2021 αίτημα 
του ΕΣΥΠ προς το ΑΣΕΠ «Επιλογή Διοίκησης σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Κεφ. Β’ του ν. 4735/2020» (Α.Π. ΑΣΕΠ: 
8070/12.5.2021).

4. Την υπ’ αρ. 57201/21.05.2021 απόφαση του Υπουρ-
γού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Μεταβατική παράταση 
θητείας του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και 
του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ν.Π.Ι.Δ. «Εθνικό Σύ-
στημα Υποδομών Ποιότητας» (Ε.ΣΥ.Π.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 413).
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5. Την υπ’ αρ. 65191/11.06.2021 απόφαση του Υπουρ-
γού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός μελών Δι-
οικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. «Εθνικό Σύστημα 
Υποδομών Ποιότητας» (Ε.Σ.Υ.Π.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 468).

6. Την υπ’ αρ. 338/03.01.2022 απόφαση του Υπουρ-
γού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Αποδοχή παραίτησης 
Διευθύνοντος Συμβούλου και μέλους του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. “Εθνικό Σύστημα Υποδομών 
Ποιότητας” (Ε.Σ.Υ.Π.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 12).

7. Το υπ’ αρ. 1926/11.01.2022 έγγραφο του Γραφείου 
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ορισμός με-
ταβατικής Διευθύνουσας Συμβούλου και μέλους Δ.Σ. 
Ε.Σ.Υ.Π.».

8. Την υπό στοιχεία 07-172/ΔΑ/13-01-2022 βεβαίωση 
του Ε.Σ.Υ.Π. σχετικά με τη διάθεση πίστωσης στο προϋ-
πολογισμό του ΕΣΥΠ έτους 2022.

9. Την υπ’ αρ. 6534/21.01.2022 εισήγηση της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων (περ. ε’ της παρ. 5 του άρ-
θρου 24 του ν. 4270/2014).

10. Το υπό στοιχεία 9273 ΕΞ 2022/21.01.2022 Πιστο-
ποιητικό της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού και Οργάνωσης του Υπουργείου Οικονομικών 
για τη Γεωργία Ρεμπούτσικα του Νικολάου.

11. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας του Ε.Σ.Υ.Π., 
αποφασίζουμε:

Μεταβατικά, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία επι-
λογής Διευθύνοντος Συμβούλου στο «Εθνικό Σύστημα 
Υποδομών Ποιότητας» (Ε.Σ.Υ.Π.), σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του Κεφ. Β’ του ν. 4735/2020, διορίζεται ως Διευθύ-
νουσα Σύμβουλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλί-
ου του Ε.Σ.Υ.Π., η Γεωργία Ρεμπούτσικα του Νικολάου, με 
Α.Δ.Τ.: Χ 219794, υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικο-
νομικού του Υπουργείου Οικονομικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2022

Ο Υπουργός 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

Ι

2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

   Αριθμ. οικ.60008(238) 
Συγκρότηση της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής 

(Τ.Δ.Ε.) της Α’ Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Ημα-

θίας με έδρα την Βέροια. 

 Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υποπερ. 6 της περ. Δ της παρ. ΙΙ 

του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως συμπλη-
ρώθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 77 του ν. 3996/2011 

«Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, 
ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 170),

2. Το π.δ. 133/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας» (Α΄ 226) και τις υπ’ αρ. 81320 και 
77909/01.12.2016 (Β΄ 4302) αποφάσεις έγκρισης τρο-
ποποίησής του.

3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 825/
1978 (A΄ 189), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του 
άρθρου 48 του ν. 2676/1999 (Α’ 1), όπως το τελευταίο 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 
3518/2006 (Α’ 272) και συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του 
άρθρου 10 του ν. 2747/1999 (Α’ 226) και με το άρθρο 10 του 
ν. 3762/2009(Α’ 75), όπως αυτό συμπληρώθηκε από το 
άρθρο 54 του ν. 4144/2013 (Α’ 88).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 1096/1980 
(Α’ 281), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 
48 του ν. 2676/1999.

5. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 1539/
1985 (Α’ 64), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του άρ-
θρου 20 του ν. 2556/1997 (Α’ 270).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 1654/1986 (Α’ 177).
7. Τις υπ’ αρ. 578/1986 (Β’ 244) και 2007/1986 (Β’ 927) 

κοινές υπουργικές αποφάσεις «Τροποποίηση σύνθεσης 
Τ.Δ.Ε. Υποκαταστημάτων Ι.Κ.Α.».

8. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 2676/1999 «Ορ-
γανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων 
κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α’ 1).

9. Την υπ’ αρ. 2/19591/022/18-05-2010 κοινή απόφαση 
των Υφυπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνι-
κής Ασφάλισης «Λειτουργία Επιτροπών και Διοικητικών 
Συμβουλίων ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας 
της Γ.Γ.Κ.Α.».

10. Τις διατάξεις της παρ. ΙΑ’ του άρθρου 138 του 
ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης» (Α’ 41) 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 Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και 
άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου 
χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες 
διατάξεις, όπως αυτό αντικαταστάθηκε (περ. 3 παρ. ΙΑ’) 
από το άρθρο 55 του ν. 4144/2013 (Α’ 88).

11. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4075/
2012 «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ασφα-
λιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 89).

12. Τις διατάξεις των περ. α και β της παρ. 2 του άρθρου 
52 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφά-
λειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού 
συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και 
τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 85).

13. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 4445/2016 
«Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης 
και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και 
Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλ-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 155Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 40/28.01.2022

ληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 
(Α’ 85) και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 236).

14. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/
2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως 
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

15. Τις διατάξεις του εδαφίου δ’ της παρ. 6 του άρθρου 
7 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς 
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131), όπως 
αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 20 του 
ν. 4368/2016 (Α’ 21).

16. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της δια-
φάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πρά-
ξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητι-
κών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια’ και 
άλλες διατάξεις”» (Α’ 112).

17. Την υπ’ αρ. 7281/2019/21-06-2019 απόφαση του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία 
ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι τακτικοί και 
Αναπληρωματικοί Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01-09-2019 
έως 31-12-2023.

18. Την υπό στοιχεία ΓΠΚΜ οικ. 2482/03-09-2019 
απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 708 και ΑΔΑ: 6Υ0Σ7ΛΛ-ΠΚ3), περί Ορισμού Αντι-
περιφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θε-
ματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας.

19. Την υπ’ αρ. οικ. 570607(7712)/12-09-2019 απόφαση 
του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγρά-
φων, αποφάσεων και άλλων πράξεων ’’ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕ-
ΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ’’» (Β’ 3475).

20. Την υπ’ αρ. οικ. 602161(8148)/25-09-2019 απόφαση 
του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγρά-
φων, αποφάσεων και άλλων πράξεων ’’ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕ-
ΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ’’» (Β’ 3745).

21. Την υπ’ αρ. οικ.787584(6143)/13-12-2019 απόφαση 
Αντιπεριφερειάρχη «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 
εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ” στους Προϊσταμένους των υπηρε-
σιών Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας» (Β΄ 4931).

22. Την ανάγκη εκ νέου συγκρότησης της εν λόγω Επι-
τροπής λόγω λήξης θητείας της προηγούμενης.

23. Τα έγγραφα ορισμού των εκπροσώπων τους στην 
επιτροπή, των αρμόδιων φορέων και Υπηρεσιών, απο-
φασίζουμε: 

Συγκροτούμε την Τοπική Διοικητική Επιτροπή (Τ.Δ.Ε.) 
της Α’ Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ με έδρα την Βέροια, 
με θητεία τριών (3) ετών, και ορίζουμε μέλη τους κάτωθι:

- ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάτσιου Μαρία του Παναγιώτη με Α.Δ.Τ. 
ΑΚ 992641, υπάλληλο ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού με Α’ 
βαθμό, Προϊσταμένη του Τμήματος Επιθεώρησης Ερ-
γασιακών Σχέσεων Ημαθίας, με Αναπληρώτρια την 
Σαραμανιώτου Κυριακή του Αθανασίου με Α.Δ.Τ. ΑΚ-
916214, υπάλληλο ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με Β’ 
βαθμό, Επιθεωρήτρια Εργασιακών Σχέσεων του ίδιου 
Τμήματος.

- ΜΕΛΟΣ: Ντάνης Αθανάσιος του Χρήστου με Α.Δ.Τ. ΑΒ 
887004, υπάλληλο ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με βαθ-
μό Α’ του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων 
Ημαθίας, με Αναπληρώτρια την Ρίσκου Χριστίνα του Δη-
μητρίου με Α.Δ.Τ. ΑΕ-836385, υπάλληλο ΠΕ Διοικητικού 
Οικονομικού με Α’ βαθμό, Επιθεωρήτρια Εργασιακών 
Σχέσεων, Προϊσταμένη του Τμήματος Επιθεώρησης Ερ-
γασιακών Σχέσεων Πέλλας.

- ΜΕΛΟΣ: Ταχματζίδης Δημήτριος του Ευσταθίου με 
Α.Δ.Τ. ΑΗ 824642, Ιδιωτικό Υπάλληλο, οικονομολόγο, 
εκπρόσωπο του Εργατικού Κέντρου Βέροιας, με Ανα-
πληρωτή την Ατσάλου Ελένη του Φωτίου με Α.Δ.Τ. ΑΗ 
894640, Ιδιωτική Υπάλληλο.

- ΜΕΛΟΣ: Πλιάτσικα - Τσιπουρίδου Αθηνά του Γεωργί-
ου με Α.Δ.Τ ΑΙ 358371, έμπορο, εκπρόσωπο του Εμπο-
ρικού Συλλόγου Βέροιας, με Αναπληρωτή τον Μπίκα 
Κωνσταντίνο του Κωνσταντίνου με Α.Δ.Τ. ΑΝ 370273, 
έμπορο.

- ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αθανασάκη Άννα του Ευσταθίου με 
Α.Δ.Τ. Σ401536, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με 
Α’ βαθμό, υπάλληλο του e-ΕΦΚΑ της Α’ Τοπικής Διεύθυν-
σης Ημαθίας, με έδρα την Βέροια, με Αναπληρώτριά της 
την Μπούθα Μαρίνα του Νικολάου με Α.Δ.Τ. ΑΕ853354, 
κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με Α’ βαθμό, 
υπάλληλο του e-ΕΦΚΑ της Α’ Τοπικής Διεύθυνσης Ημα-
θίας, με έδρα την Βέροια.

Στις συνεδριάσεις της Τ.Δ.Ε. της Α’ Τοπικής Διεύθυνσης 
e-ΕΦΚΑ με έδρα την Βέροια, συμμετέχει ο Προϊστάμενος 
της Διεύθυνσης του Υποκαταστήματος και ανάλογα το 
θέμα της συνεδρίασης οι Προϊστάμενοι των τμημάτων 
(ασφάλισης, Εσόδων και Συντάξεων κ.λπ.), ως μέλη χωρίς 
δικαίωμα ψήφου.

Η θητεία της Επιτροπής είναι τριετής και άρχεται από 
τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Βέροια, 26 Ιανουαρίου 2022

Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΛΙΑΣ   
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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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