
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Boυλή των Ελλήνων 

2 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

3 Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού

1 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 Με την 3161/2102/13-03-2017 πράξη του Προέδρου 
της Βουλής των Ελλήνων διαπιστώνεται ότι, η Ευαγγελία 
Σιντόση του Αποστόλου (Α.Δ.Τ.: ΑΙ 261073), κάτοχος δι-
πλώματος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η οποία κατείχε θέση Ειδικού 
Συμβούλου για το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα της 
Βουλής, στη Βουλή, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί-
ου αορίστου χρόνου, που προβλέπεται από τις διατά-
ξεις του άρθρου 85 παρ. 1 του Κανονισμού της Βουλής 
(Μέρος Β'- ΦΕΚ 51/Α/97), όπως ισχύει, με τους όρους 
και τις προϋποθέσεις των παρ. 2, 3 και 5 του άρθρου 
αυτού και η  οποία είχε προσληφθεί με την 8955/6115/
17-6-2016 (ΦΕΚ 338/Υ.Ο.Δ.Δ./29-06-2016) απόφαση του 
Προέδρου της Βουλής, παραιτήθηκε αυτοδίκαια από 
τη θέση αυτή, λόγω πρόσληψης της σε άλλη θέση, την 
οποία αποδέχθηκε με την ανάληψη υπηρεσίας στη θέση 
αυτή, που έγινε την 6η Μαρτίου 2017 και από την ημε-
ρομηνία αυτή.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5124521605/14-03-2017). 

   Με την 3167/2107/14-03-2017 απόφαση του Προέ-
δρου της Βουλής των Ελλήνων, προσλαμβάνεται ο Ανα-
στάσιος Τασιόπουλος του Ευθυμίου (ΑΙ 108783), πτυ-
χιούχος του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης της Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δη-
μόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινω-
νικών και Πολιτικών Επιστημών, κάτοχος μεταπτυχιακού 
και διδακτορικού διπλώματος του Τμήματος Οικονομι-
κής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μετα-
πτυχιακού διπλώματος της Σχολής Εφαρμοσμένων Μα-
θηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσό-
βιου Πολυτεχνείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ειδικού 
Κανονισμού της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτροπής Ελέγχου 

Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Παράρτημα 3 - 
ΦΕΚ 122/Α/30-6-2016 του Κανονισμού της Βουλής - Μέ-
ρος Β', ΦΕΚ 51/Α/97, όπως ισχύει), και ειδικότερα του άρ-
θρου 3 αυτού, σε κενή οργανική θέση Ειδικού Συνεργάτη 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα τριών 
(3) ετών, προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 4 του 
προαναφερόμενου άρθρου 3, για την υποστήριξη του 
έργου της ως άνω αναφερόμενης Ειδικής Υπηρεσίας.

Ως μηνιαίος βασικός μισθός του, καθορίζεται, ο μι-
σθός του 1ου μισθολογικού κλιμακίου (Μ.Κ. 01) της ΠΕ 
κατηγορίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4354/2015
(ΦΕΚ 176/Α/ 2015), όπως τούτος ισχύει για τους υπαλ-
λήλους της Βουλής.

Οι διατάξεις του άρθρου 95, σε συνδυασμό με αυτές 
του άρθρου 164Δ του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β'- 
ΦΕΚ 51/Α/97), όπως ισχύουν και θα ισχύουν κάθε φορά 
για το προσωπικό της Βουλής, έχουν ανάλογη εφαρμογή 
και για τον προαναφερόμενο.

Ο προαναφερόμενος, στον οποίο μπορεί να ανατίθε-
νται καθήκοντα εξυπηρέτησης αναγκών και άλλων υπη-
ρεσιών της Βουλής, θα εργάζεται υπό την καθοδήγηση 
κάθε εξουσιοδοτημένου, κατά τον Ειδικό Κανονισμό της 
ως άνω αναφερόμενης Ειδικής Υπηρεσίας ή τον Κανονι-
σμό της Βουλής, οργάνου, εντός του ωραρίου της Υπη-
ρεσίας αυτής και του Κοινοβουλίου γενικότερα, όπως 
αυτό θα καθορίζεται κάθε φορά.

Όσον αφορά κάθε θέμα που θα αναφέρεται στην υπη-
ρεσιακή του κατάσταση (κάθε μορφής άδειες, πειθαρ-
χικό δίκαιο, καθήκοντα, υποχρεώσεις, νοσηλεία, κ.λπ.), 
θα εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά 
και για το λοιπό, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, 
προσωπικό της Βουλής.

Η σχέση του προαναφερόμενου με την Βουλή, λύεται 
αυτοδίκαια με την αποχώρησή του για οποιοδήποτε 
λόγο ή μετά την παρέλευση τριών (3) ετών, οπότε απο-
χωρεί από την Υπηρεσία δίχως καμία αποζημίωση για 
την αιτία αυτή και χωρίς καμία διατύπωση.

Ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής εξουσιοδοτείται να 
υπογράψει, εκ μέρους της Βουλής, τη σχετική σύμβαση.

(Αριθμ. εγκρίσεως δαπάνης Δ/νσης Οικον. Υπηρεσιών 
της Βουλής: 3171/2111/14-03-2017).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9239320125/14-03-2017). 

   Με την 3166/2106/14-03-2017 απόφαση του Προέ-
δρου της Βουλής των Ελλήνων, προσλαμβάνεται η Ελευ-
θερία- Νικολέτα Παπαδοπούλου του Ιωάννη (Α.Δ.Τ.:
Τ 187180), πτυχιούχος του Τμήματος Κοινωνιολογίας του 
Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επι-
στημών και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευ-
σης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του 
ιδίου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ει-
δικού Κανονισμού του Τμήματος Γραφείων Βουλευτών 
και του Τμήματος Γραφείων Κοινοβουλευτικών Ομάδων 
και Κοινοβουλευτικών Προσώπων της Βουλής των Ελλή-
νων (Παράρτημα 7 - ΦΕΚ 122/Α/30-6-2016 του Κανονι-
σμού της Βουλής - Μέρος Β', ΦΕΚ 51/Α/97, όπως ισχύει), 
σε κενή οργανική θέση προβλεπόμενη από τη διάταξη 
του εδ. η της παρ. 1 του άρθρου 6 αυτού και με ανάλογη 
εφαρμογή, κατά την παρ. 2 του ιδίου άρθρου, των παρ. 1, 
2, 5, 9 και 10 του άρθρου 85 του Κανονισμού της Βουλής 
(Μέρος Β', ΦΕΚ 51/Α/97), όπως ισχύει, με σχέση εργασί-
ας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με Δ' βαθμό και 
ειδικότητα αντίστοιχη του κλάδου ΠΕ 1 Διοικητικού, με 
πλεόνασμα χρόνου υπηρεσίας στο βαθμό αυτό, την 10-
03-2017, ένα (1) έτος, δέκα (10) μήνες και είκοσι (20) ημέ-
ρες, για την αντιμετώπιση ειδικών αναγκών λειτουργίας 
των ως άνω Τμημάτων και του Κοινοβουλίου γενικότερα.

Ως μηνιαίος βασικός μισθός της, καθορίζεται ο μι-
σθός του 1ου μισθολογικού κλιμακίου (ΜΚ 01) της ΠΕ 
κατηγορίας, σύμφωνα με τα τυπικά προσόντα της και 
τη συνολική πραγματική δημόσια υπηρεσία της, την
10-03-2017, δηλαδή, ένα (1) έτος, δέκα (10) μήνες 
και είκοσι (20) ημέρες, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/ 2015), όπως τούτος ισχύει 
για τους υπαλλήλους της Βουλής, με πλεόνασμα χρόνου 
υπηρεσίας στο ΜΚ. αυτό, την 10-03-2017, ένα (1) έτος, 
δέκα (10) μήνες και είκοσι (20) ημέρες.

Οι διατάξεις του άρθρου 95, σε συνδυασμό με αυτές 
του άρθρου 164Δ του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β' 
- ΦΕΚ 51/Α/97), όπως ισχύουν και θα ισχύουν κάθε φορά 
για το προσωπικό της Βουλής, έχουν ανάλογη εφαρμογή 
και για την προαναφερόμενη.

Η προαναφερόμενη, στην οποία μπορεί να ανατίθε-
νται καθήκοντα εξυπηρέτησης αναγκών και άλλων υπη-
ρεσιών της Βουλής, θα εργάζεται υπό την καθοδήγηση 
κάθε εξουσιοδοτημένου, κατά τον προαναφερόμενο 
Ειδικό Κανονισμό των Τμημάτων ή τον Κανονισμό της 
Βουλής, οργάνου, εντός του ωραρίου λειτουργίας των ως 
άνω Γραφείων και του Κοινοβουλίου γενικότερα, όπως 
αυτό θα καθορίζεται κάθε φορά.

Όσον αφορά κάθε θέμα που θα αναφέρεται στην υπη-
ρεσιακή της κατάσταση (κάθε μορφής άδειες, πειθαρ-
χικό δίκαιο, καθήκοντα, υποχρεώσεις, νοσηλεία, κ.λπ.), 
θα εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά 
και για το λοιπό, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, 
προσωπικό της Βουλής.

Ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής εξουσιοδοτείται να 
υπογράψει, εκ μέρους της Βουλής, τη σχετική σύμβαση.

(Αριθμ. εγκρίσεως δαπάνης Δ/νσης Οικον. Υπηρεσιών 
της Βουλής: 3169/2109/14-03-2017).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7297147292/14-03-2017). 

    Με την 3159/2100/13-03-2017 πράξη του Προέδρου 
της Βουλής των Ελλήνων, διαπιστώνεται ότι, η Νεφέ-
λη Αντωνοπούλου του Χρήστου (ΑΔΤ: ΑΕ 529240), η 
οποία κατείχε θέση μετακλητού υπαλλήλου, βοηθη-
τικού προσωπικού, στο Γραφείο του Ειδικού Γραμμα-
τέα της Βουλής, Κωνσταντίνου Βασιλάκη, στη Βουλή, 
προβλεπόμενη από τις διατάξεις του εδ. γ' της παρ. 1Δ' 
του άρθρου 35 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β', 
ΦΕΚ 51/Α/97), όπως ίσχυε, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 35 και 36 του προαναφερόμενου Κανονι-
σμού, και η οποία είχε διορισθεί με την 16879/10987/
25-11-2015 (ΦΕΚ 862/Υ.Ο.Δ.Δ./26-11-2015) απόφαση 
του Προέδρου της Βουλής, παραιτήθηκε αυτοδίκαια 
από τη θέση αυτή, λόγω πρόσληψης της σε άλλη θέση, 
την οποία αποδέχθηκε με την ανάληψη υπηρεσίας στη 
θέση αυτή, που έγινε την 6η Μαρτίου 2017 και από την 
ημερομηνία αυτή. 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1047121896/14-03-2017). 

  Ο Πρόεδρος της Βουλής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ   

Ι

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

 ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

     Αριθ. 39390/Γ1 
Αποδοχή παραίτησης Διευθύνοντος Συμβούλου 

του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης 

(Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. των άρθρων 3 και 4 του ν. 4115/2013 «Οργάνωση και 

λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης 
και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 24 Α'), όπως ισχύουν.

β. του άρθρου 13 του ν.4369/2016 (ΦΕΚ 33 Α'), όπως 
ισχύουν.

γ. του άρθρου 90 του κώδικα για την κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α').

δ. του π.δ. 70/2015 «... Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων... » (ΦΕΚ 114 Α').

ε. του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210 Α').
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2. Την αριθμ. 154931/Γ1/1-10-2015 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με 
θέμα: «Ορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου στο Ίδρυ-
μα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.Νε.Δι.Βι.Μ.)»
(ΦΕΚ 709/Υ.Ο.Δ.Δ./6-10-2015).

3. Την αριθμ. 155081/Γ1/2-10-2015 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με 
θέμα: «Λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλί-
ου του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
(Ι.Νε.Δι.Βι.Μ.) και ορισμός  νέου» (ΦΕΚ 709/Υ.Ο.Δ.Δ./
6-10-2015), όπως ισχύει.

4. Την με αρ. πρωτ. Γραφ. Υπουργού Π.Ε.Θ. 7329/
29-9-2016 αίτηση παραίτησης της Μαυρουδή Άννας του 
Συμεών από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου του 
Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) 
και το με αρ. α/α 82/7-3-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα του 
Γραφείου του Υπουργού Π.Ε.Θ.

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ι.ΝΕ.
ΔΙ.ΒΙ.Μ., αποφασίζουμε:

Αποδεχόμαστε την με αρ. πρωτ. Γραφ. Υπουργού Π.Ε.Θ. 
7329/29-9-2016 αίτηση παραίτησης της Μαυρουδή Άν-
νας του Συμεών με αριθμ. Δ.Τ. ΑΕ 944013 από τη θέση 
του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ιδρύματος Νεολαίας 
και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 8 Μαρτίου 2017

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ 

 

   Με την 42999/Γ1/14.03.2017 απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνου 
Γαβρόγλου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 55, 56 και 57 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Φ.Ε.Κ. 98/τ.Α'/2005), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δη-
μοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (ΦΕΚ 176/τ.Α'/2015) και της 1666/22.02.2017 
(Γραφείο Υπουργού) αίτησης της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΘΩΜΟ-
ΠΟΥΛΟΥ του Αντωνίου, περί άρσης της απόσπασής της 
από 01.03.2017, στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνου 
Γαβρόγλου, επί του σώματος της οποίας διατυπώθηκε η 

έγκριση του Υπουργού, αίρεται από 01.03.2017 η από-
σπαση σε θέση Ειδικού Συμβούλου στο Πολιτικό Γραφείο 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
Κωνσταντίνου Γαβρόγλου, της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΘΩΜΟΠΟΥ-
ΛΟΥ του Αντωνίου, με Α.Δ.Τ.: ΑΚ 534082, μόνιμης υπαλ-
λήλου της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

 Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ 

 

Διορθώσεις Σφαλμάτων

   Στην  24161/Ζ1/14-02-2017 απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ορισμός με-
λών Διοικητικού Συμβουλίου Βαρβακείου Ιδρύματος», 
η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 72/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./ 15-02-
2017, στη σελίδα 297, στη στήλη Α', στο πεδίο «ΤΑΚΤΙΚΑ 
ΜΕΛΗ», στον αριθμό 7 στον οποίο ορίζεται ως τακτικό 
μέλος η Πηνελόπη Παγώνη του Σωτηρίου, διορθώνεται 
ο αριθμός της αστυνομικής της ταυτότητας:

από τον εσφαλμένο: «Α.Δ.Τ. ΑΚ 836760»,
στο ορθό: «Α.Δ.Τ. ΑΝ 017886».

(Aπό το Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων)

Ι

3     ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

  Με την υπ' αριθ. Υ 31/13.03.2017 απόφαση του Πρω-
θυπουργού που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 33 
και 34 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98), 
όπως ισχύει, του π.δ. 2/2011 (Α' 5), όπως ισχύει και την 
Υ 201/21.11.2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανα-
διάρθρωση και σύνθεση σε προσωπικό της Γενικής 
Γραμματείας Πρωθυπουργού» (Β' 3776) γίνεται αποδε-
κτή η παραίτηση της Παρασκευής Μαυροφρύδη του 
Κωνσταντίνου (ΑΔΤ: Χ 059244), από τη θέση της ειδικής 
συμβούλου στο Γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασμού της 
Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού και απαλλάσσεται 
από τα καθήκοντα της από 02.03.2017.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4548810713/13.03.2017).

   Ο Πρωθυπουργός

ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ  
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  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
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