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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Υπουργείο Υγείας

2 Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

3 Οργανισμοί - Λοιποί Φορείς

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

   Με την υπό στοιχεία Α1α/76365/14.12.2021 από-
φαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45, της 
παρ. 7 του άρθρου 46, των άρθρων 47, 48 και 76 του 
ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία 
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών ορ-
γάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης (Α΄ 133), 
του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» 
(Α΄ 148), του π.δ. 67/2021 «Αποδοχή παραίτησης Υπουρ-
γών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών (Α΄ 154), 
του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτρι-
ας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 155), και την υπό 
στοιχεία Υ32/09.09.2021 απόφαση ανάθεσης αρμοδι-
οτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας Ασημίνα 
Γκάγκα (Β’ 4185), προσλαμβάνεται από 20.10.2021, ο 
Γεώργιος Χουδαλάκης του Μάρκου (ΑΔΤ: ΑΖ 031809), 
πτυχιούχος του τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας της Φι-
λοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 
στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε θέση άμισθου 
μετακλητού Ειδικού Συμβούλου, προκειμένου να προ-
σφέρει τις υπηρεσίες του για χρονικό διάστημα δύο (2) 
ετών στο Ιδιαίτερο Γραφείο της Αναπληρώτριας Υπουρ-
γού Υγείας Ασημίνας Γκάγκα.

Ο ανωτέρω θα έχει ως αντικείμενο, την οργάνωση γρα-
φείων και επίβλεψη υλοποίησης ειδικών προγραμμάτων 
(projects), θα υπηρετεί εθελοντικά και δεν θα λαμβάνει 
μισθό, αποζημίωση ή άλλη οικονομική απολαβή εκτός 
των οδοιπορικών του εξόδων.

Η υπηρεσία του προσλαμβανόμενου λήγει αυτοδίκαια 
και χωρίς αποζημίωση με την αποχώρηση για οποιονδή-
ποτε λόγο, του Υπουργού που τον προσέλαβε. 

 Η Αναπληρώτρια Υπουργός
ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ   

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 Αριθμ. 603001 
Καθορισμός αποζημίωσης των μελών του Διοικη-

τικού Συμβουλίου του Μουσείου Φυσικής Ιστο-

ρίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου δεύτερου του ν. 2260/1994 «Οργανι-

σμός Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της 
παρ. 14 του άρθρου 7 του ν. 2557/1997 (A’ 271) «Θεσμοί, 
μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης» (A’ 204),

β. του π.δ. 183/1995 «Κανονισμός Λειτουργίας του 
Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους 
Λέσβου» (Α΄ 96),

γ. την παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 «Διαχεί-
ριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (Α΄176), όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ. 1 του άρθρου 210 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167),

δ. του άρθρου 40 του ν. 849/1978 «Περί παροχής κινή-
τρων δια την ενίσχυσιν την περιφερειακής και οικονομι-
κής αναπτύξεως της Χώρας» (Α΄ 232), όπως τροποποιή-
θηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 (Α΄ 57),

ε. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ), δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), 

στ. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητι-
κά όργανα» (Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την 
περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό 
Κράτος: οργάνωση,λειτουργία και διαφάνεια της κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133),

ζ. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α΄ 133),
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η. του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» (Α΄ 7),

θ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α΄ 181),

ι. του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών…» 
(Α΄ 114),

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),

ιγ. του π.δ. 62/2020 “Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών” (Α΄ 155).

2. Την υπό στοιχεία Υ70/2020 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

3. Το υπό στοιχεία 1376/23-8-2021 έγγραφο του Μου-
σείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, 
σχετικά με τον καθορισμό αποζημίωσης των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ως άνω αναφερομένου νο-
μικού προσώπου.

4. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/565892/23-11-2021 
Εισηγητική - Οικονομική Έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ.

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ-
καλείται συνολική δαπάνη ύψους περίπου έξι χιλιάδων 
επτακοσίων είκοσι ευρώ (6.720,00€) για το τρέχον οι-
κονομικό έτος και δεκατριών χιλιάδων τετρακοσίων 
σαράντα ευρώ (13.440,00€) για κάθε επόμενο έτος, η 
οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Μουσείου 
Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου στον 
Κωδικό 0100.

6. Τις υπό στοιχεία ΜΦΙΑΔΛ.18/11/2021 και ΜΦΙ-
ΑΔΛ.28/6/2021 (ΑΔΑ:9ΤΣΜ469ΗΤ5-ΟΥΤ και 6ΨΣΕ-
469ΗΤ5-74Χ) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης του 
ως άνω αναφερομένου νομικού προσώπου, αποφασί-
ζουμε:

Α. Καθορίζουμε την ανά συνεδρίαση αποζημίωση των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Φυ-
σικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, (Νομικό 
Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύεται από τo 
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού), στο ποσό των 
σαράντα ευρώ (40 €) και ορίζουμε ότι ο αριθμός των 
συνεδριάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις 
(4) μηνιαίως.

Β. Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται για την πραγμα-
τοποίηση μέχρι και τεσσάρων (4) συνεδριάσεων μηνιαί-
ως. Τυχόν πραγματοποίηση περισσοτέρων των τεσσά-
ρων (4) συνεδριάσεων μηνιαίως, δεν δημιουργεί αξίωση 
για πρόσθετη αποζημίωση. Σε περίπτωση συμμετοχής 
σε λιγότερες συνεδριάσεις η αποζημίωση περικόπτεται 
ανάλογα.

Γ. Η κάλυψη της ανωτέρω αποζημίωσης θα βαρύνει 
τον προϋπολογισμό του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας 
Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου.

Δ. Η απόφαση αυτή ισχύει από 25-6-2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού
Υπουργός Οικονομικών και Αθλητισμού

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 

Ι

3 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Αριθμ. 58039 
    Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου και διορι-

σμός Διευθυντή του ΝΠΙΔ «Ερευνητικό Πανεπι-

στημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών 

και Υπολογιστών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυ-

τεχνείου (ΕΠΙΣΕΥ - ΕΜΠ) 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 

 Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ.  5 και 6 άρθρου 11 του 

ν. 3685/2008 «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές 
σπουδές», υπό τον τίτλο Ερευνητικά Πανεπιστημιακά 
Ινστιτούτα, το οποίο τροποποιήθηκε περαιτέρω δυνάμει 
του άρθρου 32 του ν. 3794/2009 «Ρύθμιση θεμάτων του 
πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης 
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», υπό τον τίτλο Ερευ-
νητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (ΕΠΙ).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4521/2018 και 
του άρθρου 27 του ν. 4647/2019 σχετικά με την παρά-
ταση λειτουργίας και την αξιολόγηση των Ερευνητικών 
Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων.

3. Τις διατάξεις του π.δ. 271/1989, όπως ισχύει τρο-
ποποιηθέν από το π.δ. 13/1998, το οποίο εκδόθηκε κατ’ 
εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 2083/1992.

4. Το άρθρο 185 του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του 
σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 136).

5. Την από 8.10.2021 απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ 
σχετικά με την ανάγκη διενέργειας των απαιτούμενων 
για την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης διαδικασιών 
εκλογής νέας διοίκησης.

6. Την από 12.10.2021 εισήγηση της Γενική Συνέλευ-
ση Ειδικής Σύνθεσης της ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ, επικυρωθείσα 
δυνάμει της από 8.11.2021 απόφασης της Συγκλήτου 
ΕΜΠ αναφορικά με τη διαδικασία προκήρυξης και εκλο-
γής Διευθυντή, Αναπληρωτή Διευθυντή και μελών Δ.Σ 
του ΕΠΙΣΕΥ καθώς και την εκλογή 3μελούς Εισηγητικής 
Επιτροπής.

7. Την υπ’ αρ. 52918/12.11.2021 προκήρυξη για την 
υποβολή υποψηφιοτήτων προς κάλυψη, κατόπιν εκλο-
γής, των θέσεων Διευθυντή, Αναπληρωτή Διευθυντή 
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και Μελών ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, εκδόσεως του αρμόδιου Κο-
σμήτορα ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ, με καταληκτική ημερομηνία την 
19.11.2021.

8. Την υπ’ αρ. 54035/19.11.2021 βεβαίωση του Διευθυ-
ντή και Προέδρου ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ περί διαβίβασης από 
τον αρμόδιο Σύλλογο Ερευνητών ΕΠΙΣΕΥ των εκλογικών 
αποτελεσμάτων της 8.11.2021 από την οποία προκύπτει 
ότι ο μισθωτός, θεσμικός ερευνητής δυνάμει σύμβασης 
εξαρτημένης εργασίας Ερευνητής Βαθμίδας Α΄ - Διευθυ-
ντής Ερευνών του ΕΠΙΣΕΥ, ΑΜΔΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Ιωάν-
νη, (ΑΦΜ 050337907, ΑΔΤ Α.Η140381), εξελέγη μέλος ΔΣ 
του ΕΠΙΣΕΥ με 4ετή θητεία.

9. Την υπ’ αρ. 55587/26.11.2021 εισήγηση της 3μελούς 
Εισηγητικής Επιτροπής προς τη Γ.Σ. Ειδικής Σύνθεσης 
της ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ αναφορικά με τις υποβληθείσες υπο-
ψηφιότητες.

10. Την από 1.12.2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευ-
σης Ειδικής Σύνθεσης της ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ σχετικά με την 
ακρόαση των υποψηφίων και την εκλογή μελών ΔΣ ΕΠΙ-
ΣΕΥ αρμοδιότητάς της.

11. Την απόφαση Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης της υπ’ 
αρ. 14ης/10.12.2021 συνεδρίασης, Θέμα 20, σχετικά με 
την εκλογή μελών διοίκησης ΕΠΙΣΕΥ, ήτοι Διευθυντή, 
Αναπληρωτή και μελών ΔΣ, μεταξύ των ανωτέρω υπο-
ψηφίων.

Διαπιστώνουμε ότι:
Ι. Κατόπιν εκλογής με διαδικασία ψηφοφορίας ορίζε-

ται το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΙΔ με την επωνυμία 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ-
ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ως ακολούθως:

Α. Ο Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Υπολογιστών ΨΑΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥ-
ΑΓΓΕΛΟΥ (ΑΔΤ Ρ674273), ως Διευθυντής και Πρόεδρος 
ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ.

ΙΙ. Ο Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχα-
νικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΔΤ Λ043892), 
ορίζεται, κατόπιν αξιολόγησης των υποβληθεισών υπο-
ψηφιοτήτων, ως Αναπληρωτής Διευθυντής του ΕΠΙΣΕΥ.

Σε περίπτωση κωλύματος του Διευθυντή το ΕΠΙΣΕΥ 
εκπροσωπείται από τον Αναπληρωτή Διευθυντή.

ΙΙΙ. Συγκροτείται το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΙΔ με 
την επωνυμία ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙ-
ΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣ-
ΤΩΝ ως ακολούθως:

Α. ΨΑΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ΑΔΤ Ρ674273), 
Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών, Διευθυντής του Ινστιτούτου 
και Πρόεδρος ΔΣ.

Β. ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΥ (ΑΔΤ Λ043892) Αναπληρωτής Διευθυντής του 
Ινστιτούτου.

Γ. Εκπρόσωποι εκλεγέντες από τη Σχολή Ηλεκτρολό-
γων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνι-
κού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ως Μέλη ΔΣ:

i) Αβραμόπουλος Ηρακλής του Βασιλείου, (ΑΔΤ 
ΑΚ506628), Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μη-
χανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

ii) Συκάς Ευστάθιος του Δημητρίου (ΑΔΤ Φ351108), 
Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών.

iii) Τοπαλής Φραγκίσκος του Βασιλείου (ΑΔΤ ΑΕ029241), 
Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών.

Δ. Εκπρόσωπος των Ερευνητών του ΕΠΙΣΕΥ, ως Μέλος 
ΔΣ:

i) Αμδίτης Άγγελος του Ιωάννη (ΑΔΤ ΑΗ140381), θε-
σμικός Ερευνητής ΕΠΙΣΕΥ Βαθμίδας Α΄-Διευθυντής 
Ερευνών.

Η θητεία των ανωτέρω κατά την παρ. 6 του άρθρου 11 
του ν. 3685/2008 είναι τετραετής αρχομένη από 1.1.2022. 

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2021

O Πρύτανης

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΗΣ   

Ι

 ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 Με την υπ’ αρ. 29/07-12-2021 απόφαση της Προέδρου 
της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου 
Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης προσλαμ-
βάνεται από 10/11/2021 η Γεωργία Λουΐζα Κατσαρού 
του Αποστόλου (Α.Δ.Τ. Τ120510), σε θέση μετακλητής 
συνεργάτιδος της Μονάδας Υποστήριξης της Προσω-
ρινής Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Επικουρικής 
Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ), σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 45-48 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) 
και τις διατάξεις του ν. 4826/2021 και ιδίως των παρ. 9 
και 10 του άρθρου 69 (Α΄ 160).

Στην ανωτέρω θα καταβάλλονται οι αποδοχές του 
15ου μισθολογικού κλιμακίου της ΠΕ κατηγορίας.

(Αρ. βεβ. ΓΔΟΥ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων: 97067/30-11-2021).

(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 9119973855/29-11-2021) .

 Η Πρόεδρος

ΠΑΥΛΙΝΑ ΚΑΡΑΣΙΩΤΟΥ   
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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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