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1 Boυλή των Ελλήνων

2 Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

3 Υπουργείο Δικαιοσύνης
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1 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ  

 Με την υπ’ αρ. 2276/1352/1-3-2022 απόφαση του Προ-
έδρου της Βουλής των Ελλήνων διορίζεται στο Γραφείο 
του Δ’ Αντιπροέδρου της Βουλής, Δημητρίου Βίτσα, στη 
Βουλή, μετά την κατά νόμο πρότασή του, σε θέση μετα-
κλητού υπαλλήλου βοηθητικού προσωπικού, κατηγορί-
ας ΥΕ, προβλεπόμενη από τις διατάξεις του εδαφίου δ’ 
της παρ. 1Β’ του άρθρου 35 του Κανονισμού της Βουλής 
(Μέρος Β’, Α’ 51/1997), σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 35 και 36 του προαναφερόμενου Κανονισμού, 
ο Σπυρίδων Θηβαίος του Γεωργίου (Α.Δ.Τ.: ΑΖ 234054), 
με το 7ο Μ.Κ., όπως τούτο ισχύει για τους υπαλλήλους 
της Βουλής, της ΥΕ κατηγορίας του ν. 4354/2015 (Α’ 176).

(Αρ. βεβ. εγκρίσεως δαπάνης Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών της Βουλής: 2278/1354/1-3-2022).

(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-
κού Ελληνικού Δημοσίου: 3977802111/1-3-2022). 

   Με την υπ’ αρ. 2279/1355/1-3-2022 απόφαση του Προ-
έδρου της Βουλής των Ελλήνων διορίζεται στο Γραφείο 
του Προέδρου της τρίτης κατά σειρά δυνάμεως Κ.Ο. 
«ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ», στη Βουλή, μετά την κατά νόμο 
πρόταση του επικεφαλής της Κ.Ο.«ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ», 
Μιχαήλ Κατρίνη, σε θέση μετακλητού υπαλλήλου κατη-
γορίας ΠΕ, προβλεπόμενη από τις διατάξεις της περ. γβ’ 
του εδαφίου γ’ της παρ. 1ΣΤ’ του άρθρου 35 του Κανο-

νισμού της Βουλής (Μέρος Β’, Α’ 51/1997) και σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του προαναφε-
ρόμενου Κανονισμού, ο Αθανάσιος Γλαβίνας του Ιωάν-
νη (Α.Δ.Τ.: Χ 242065), με το 9ο Μ.Κ., όπως τούτο ισχύει 
για τους υπαλλήλους της Βουλής, της ΠΕ κατηγορίας του 
ν. 4354/2015 (Α’ 176), Δικηγόρος, ο οποίος και μετά το 
διορισμό του σε θέση μετακλητού υπαλλήλου, εξαιρεί-
ται από την υποχρέωση να τελεί σε αναστολή του δικη-
γορικού λειτουργήματός του, σύμφωνα με το εδάφιο στ’ 
της παρ. 1 του άρθρου 36 του Κανονισμού της Βουλής 
(Μέρος Β’, Α’ 51/1997).

(Αρ. βεβ. εγκρίσεως δαπάνης Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών της Βουλής: 2285/1361/1-3-2022).

(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-
κού Ελληνικού Δημοσίου: 5123198992/1-3-2022). 

     Με την υπ’ αρ. 2288/1363/1-3-2022 απόφαση του Προ-
έδρου της Βουλής των Ελλήνων διορίζεται στο Γραφείο 
του Ε’ Αντιπροέδρου της Βουλής, Οδυσσέα Κωνστα-
ντινόπουλου, στη Βουλή, μετά την κατά νόμο πρότα-
σή του, σε θέση μετακλητού υπαλλήλου, κατηγορίας 
ΠΕ, προβλεπόμενη από τις διατάξεις του εδαφίου β’ της 
παρ. 1Β’  του άρθρου 35 του Κανονισμού της Βουλής 
(Μέρος Β’, Α’ 51/1997), όπως ισχύει, σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις των άρθρων 35 και 36 του προαναφερόμενου 
Κανονισμού, ο Παναγιώτης Βλάχος του Κωνσταντίνου 
(Α.Δ.Τ.: ΑΚ 801425), με το 11ο Μ.Κ., όπως τούτο ισχύ-
ει για τους υπαλλήλους της Βουλής, της ΠΕ κατηγορίας 
του ν. 4354/2015 (Α’ 176).

(Αρ. βεβ. εγκρίσεως δαπάνης Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών της Βουλής: 2291/1366/1-3-2022).

(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-
κού Ελληνικού Δημοσίου: 9510038136/1-3-2022). 

 Ο Πρόεδρος της Βουλής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ    
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2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Αριθμ. 87899 
Κάλυψη μεταβατικά, της θέσης του Προέδρου 

και του Αντιπροέδρου και διορισμός των λοι-

πών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕ-

ΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟY ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓIAΣ ΑΚΡΟ-

ΠΟΛ («AKΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ»). 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 1, 2, 3, 4 και 14 του ν. 4708/2020 «Κέ-

ντρο Πολιτισμού και Δημιουργίας Ακροπόλ και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 120),

β. της παρ. 1 του άρθρου 133 του ν. 4876/2021 «Ρυθμί-
σεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού 
Covid-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και 
άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 251),

γ. των άρθρων 20 έως 23 του ν. 4735/2020 «Τροποποί-
ηση του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο 
επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση ορ-
γανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένει-
ας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού 
Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις 
για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λει-
τουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 197) και ειδικότερα της παρ. 2 του 
άρθρου 22 του ανωτέρω νόμου, όπως αντικαταστάθη-
καν με το άρθρο 48 του ν. 4772/2021 (Α’ 17),

δ. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»  
(Α’ 133),

ε. του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού» (Α’ 7 - Διόρθωση Σφάλματος Α’ 158),

στ. του π.δ. 70/2015 (Α’ 114) περί ανασύστασης του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,

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

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

θ. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2) και

ι. της υπ’ αρ. 8071/11-1-2021 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Νικόλαο Γιατρομανωλάκη» 
(Β’ 35).

2. Το υπ’ αρ. 41024/2-2-2021 έγγραφο προς το ΑΣΕΠ, 
που αφορά στην αποστολή αιτήματος για την επιλογή 
διοικήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20-
23 του ν. 4735/2020, του «ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ» (ΝΠΙΔ που 
εποπτεύεται από το ΥΠΠΟΑ).

3. Το υπ’ αρ. 945/7-2-2022 έγγραφο της Γενικής Συνέ-
λευσης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων του 

ΥΠΠΟΑ, σχετικά με την υπόδειξη μέλους στο Διοικητικό 
Συμβούλιο του «ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ», αποφασίζουμε:

Α. Καλύπτουμε μεταβατικά τη θέση του Προέδρου 
και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟY ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓIAΣ ΑΚΡΟΠΟΛ 
(«AKΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ») (Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού 
Δικαίου, που εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού 
και Αθλητισμού) μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
επιλογής των προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 20 του 
ν. 4735/2020 (Α’ 197), σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις 
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4735/2020, 
όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 
48 του ν. 4772/2021, ως ακολούθως:

1. Τσακαρέστου Παναγιώτα (Μπέττυ) του Νικολάου, 
με ΑΔΤ ΑΖ 024133, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και Δι-
ευθύντρια του Εργαστηρίου Διαφήμισης και Δημοσίων 
Σχέσεων του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτι-
σμού του Παντείου Πανεπιστημίου, ως Πρόεδρο.

2. Καραγκούνη Γλυκερία του Στυλιανού, με ΑΔ
ΑΕ 789594, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Επιχειρηματι-
κότητας, Καινοτομίας και Τεχνολογίων Παραγωγής του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως Αντιπρόεδρο.

Β. Διορίζουμε, με τριετή θητεία, ως μέλη του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του ως άνω νομικού προσώπου, τους 
κάτωθι ως εξής:

3. Μπενάρδου Αγιάτις του Δημητρίου, με ΑΔΤ 
Χ 398504, Ιστορικό.

4 Στάνα Αλέξανδρο του Ιωάννη,με ΑΔΤ ΑΒ 281786, 
Σύμβουλο Πολιτιστικής Πολιτικής και Διαχείρισης.

5. Παππή Χαρίλαο του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ ΑΚ 
713168, μόνιμο υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού 
Οικονομικού της Γενικής Γραμματείας Σύγχρονου Πολι-
τισμού, Προϊστάμενο του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προ-
γραμμάτων, Διεθνών Συνεργείων και Προώθησης της 
Επιχειρηματικότητας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Σύγχρο-
νης Δημιουργίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού, υποδεικνυόμενο από την Γενική Συνέλευση της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων του ΥΠΠΟΑ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως .

 Αθήνα, 1 Μαρτίου 2022

Η Υπουργός Ο Υφυπουργός

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΜΕΝΔΩΝΗ ΓΙΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ

Ι

    3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 Αριθμ. 9014 
Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Σπου-

δών της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών 

για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.  4871/2021 

«Μεταρρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής 
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Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και άλλες επείγουσες 
διατάξεις» (Α’ 246).

2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

3. Το π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαι-
οσύνης» (Α’ 7).

4. Την υπ’ αρ. 67805/21.12.2021 απόφαση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης «Συγκρότηση Συμβουλίου Σπουδών 
της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για την κα-
τεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1098).

5. Το υπ’ αρ. 398/17.02.2022 έγγραφο της Εθνικής Σχο-
λής Δικαστικών Λειτουργών, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τακτικό μέλος του Συμβουλίου Σπουδών 
της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για την 
κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης, την Αθηνά 
Σχινά του Ελευθερίου (Α.Δ.Τ. ΑΕ 013862), αιρετή εκ-
πρόσωπο των εκπαιδευομένων της 28ης εκπαιδευτι-
κής σειράς στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, 
με αναπληρώτριά της, τη Βικτωρία Καλογεράτου του 
Γεωργίου (Α.Δ.Τ. ΑΝ 717515), σε αντικατάσταση της Μα-
ρίας-Ειρήνης Νίκολη του Σταμάτη (Α.Δ.Τ. ΑΒ 398636) και 
της Αθηνάς Καφφέ του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. ΑΜ 220262), 
αντίστοιχα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.     

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2022

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

 

 Αριθμ. 8473 
Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Σπου-

δών της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών 

για τις κατευθύνσεις της Πολιτικής και Ποινικής 

Δικαιοσύνης και των Ειρηνοδικών, καθώς και των 

Εισαγγελέων 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.  4871/2021 

«Μεταρρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής 
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και άλλες επείγουσες 
διατάξεις» (Α’ 246).

2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

3. Το π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαι-
οσύνης» (Α’ 7).

4. Την υπ’ αρ. 69275/21.12.2021 απόφαση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης «Συγκρότηση Συμβουλίου Σπουδών 
της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για τις 
κατευθύνσεις της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης 
και των Ειρηνοδικών, καθώς και των Εισαγγελέων» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 1098).

5. Το υπ’ αρ. 398/17.02.2022 έγγραφο της Εθνικής Σχο-
λής Δικαστικών Λειτουργών, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τακτικό μέλος του Συμβουλίου Σπουδών της 
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για τις κατευ-
θύνσεις της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και των 
Ειρηνοδικών, καθώς και των Εισαγγελέων, τη Δήμητρα 
Παναγίδη του Παναγιώτη (Α.Δ.Τ. ΑΗ 008875), αιρετή εκ-
πρόσωπο των εκπαιδευομένων της 28ης εκπαιδευτικής 
σειράς στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, με ανα-
πληρωτή της, τον Απόστολο Κλείτσα του Νικολάου (Α.Δ.Τ. 
ΑΖ 243412), σε αντικατάσταση του Κωνσταντίνου Πρατι-
κάκη του Χαρίδημου (Α.Δ.Τ. ΑΑ 375022) και της Βασιλικής 
Κρομμύδα του Ευαγγέλου (Α.Δ.Τ. ΑΖ 174923), αντίστοιχα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2022

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ    

Ι

 4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Με την υπ’ αρ. 1478/53667/28-2-2022 απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γεωργίου 
Γεωργαντά, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 45, 46, 47 και 48 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και 
της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2303/1995 (Α’ 80), όπως 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 12 του ν. 4275/2014 (Α’ 149), 
διορίζεται από 8-2-2022, η Ανανιάδου Αναστασία του 
Σολομώντα, δικηγόρος, κάτοχος μεταπτυχιακού (ΑΔΤ - 
ΑΕ 870233, Α.Μ. Δ.Σ.Θ. 11986), σε κενή θέση μετακλη-
τής συνεργάτιδας στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γεωργίου Γεωργα-
ντά, με τις αποδοχές του 15ου Μισθολογικού Κλιμακίου 
της Π.Ε. κατηγορίας.

(Αρ. βεβ. της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: 
741/28-2-2022).

(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-
κού Ελληνικού Δημοσίου: 1852710623/23-2-2022). 

 Ο Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ   
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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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