
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Boυλή των Ελλήνων 

2 Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης

3 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

1 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

   Με την 8835/5004/05-06-2019 απόφαση του Προέ-
δρου της Βουλής των Ελλήνων, προσλαμβάνεται η Μαρία 
Παξιμάδη του Σπυρίδωνος (Α.Δ.Τ.: ΑΕ 538841), πτυχι-
ούχος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών 
Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και 
Πολιτικών Επιστημών - κατεύθυνση Πολιτικής Επιστή-
μης - και πτυχιούχος του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας 
και φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών, έχουσα άριστη γνώση της γαλλικής 
γλώσσας και κάτοχος πιστοποιητικού ECDL γνώσης 
χειρισμού Η/Υ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ειδικού 
Κανονισμού της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτροπής Ελέγχου 
Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Παράρτημα 3 
-ΦΕΚ 122/Α’/2016- του Κανονισμού της Βουλής, Μέρος Β’, 
ΦΕΚ 51/Α’/1997, όπως ισχύει) και ειδικότερα του άρθρου 
3 αυτού, σε κενή οργανική θέση Ειδικού Συνεργάτη με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα δύο 
(2) 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 της καθορίζεται, σύμφωνα 
με τα τυπικά προσόντα της και τη συνολική πραγματι-
κή δημόσια υπηρεσία τεσσάρων (4) ετών, έξι (6) μηνών 
και έντεκα (11) ημερών που έχει κατά την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσης, ο μισθός του 3ου μι-
σθολογικού κλιμακίου (Μ.Κ. 03) της ΠΕ κατηγορίας του 
ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α’/2015), όπως τούτος ισχύει για 
τους υπαλλήλους της Βουλής από 1-6-2016, κατ’ εφαρ-
μογήν του άρθρου 94 παρ. 1 του Κανονισμού της Βουλής 
(Μέρος Β’ - ΦΕΚ 51/Α’/1997), όπως ισχύει, με πλεόνασμα 
χρόνου υπηρεσίας στο Μ.Κ. αυτό, κατά την ίδια ημερο-
μηνία, μηδέν (0) έτη, έξι (6) μήνες και έντεκα (11) ημέρες.

Οι διατάξεις του άρθρου 95, σε συνδυασμό με αυτές 
του άρθρου 164Δ του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος 
Β’ - ΦΕΚ 51/Α’/1997), 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 άλλων υπηρεσι-
ών της Βουλής, θα εργάζεται υπό την καθοδήγηση κάθε 
εξουσιοδοτημένου, κατά τον Ειδικό Κανονισμό της ως 
άνω Ειδικής Υπηρεσίας ή τον Κανονισμό της Βουλής, 
οργάνου, εντός του ωραρίου της Υπηρεσίας αυτής και 
του Κοινοβουλίου γενικότερα, όπως αυτό θα καθορίζεται 
κάθε φορά και σύμφωνα με τις ανάγκες.

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.

Η σχέση της προαναφερόμενης με την Βουλή, λύεται 
αυτοδίκαια με την αποχώρηση της για οποιοδήποτε λόγο 
ή μετά την παρέλευση δύο (2) ετών, οπότε αποχωρεί 
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/νσεως Οικον. Υπηρεσι-
ών της Βουλής: 8840/5008/05-06-2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7725105381/04-06-2019).

    Με την 8831/5002/5-6-2019 πράξη του Προέδρου της 
Βουλής των Ελλήνων διαπιστώνεται, η αυτοδίκαιη από-
λυση, σύμφωνα με το άρθρο 36 και 81 παρ. 1 του Κανο-
νισμού της Βουλής (Μέρος Β’- ΦΕΚ 51/Α’/1997), όπως 
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 147, 
154 και 156 του ν. 3528/2007, όπως ισχύει, των κάτωθι 
αναφερομένων που υπηρετούσαν σε θέσεις μετακλητών 
υπαλλήλων στο Γραφείο του Προέδρου της Κ.Ο. «ΕΝΩ-
ΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ», στην Κ.Ο και στο Γραφείο του Κοινο-
βουλευτικού Εκπροσώπου αυτής, προβλεπόμενες από 
τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 1ΣΤ’ εδ. δ’ περ. δα’, 
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δβ’, δγ’ και εδ. ε’ του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β’, 
ΦΕΚ 51/Α’/1997), όπως ισχύει, και σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις των άρθρων 35 και 36 του προαναφερόμενου 
Κανονισμού, όπως ισχύει, με τα μισθολογικά κλιμάκια 
όπως αυτά αναφέρονται δίπλα στον καθένα και όπως 
τούτα ισχύουν για τους υπαλλήλους της Βουλής, του
ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α’/2015), όπως ισχύει, από 30 Μα-
ΐου 2019, ημερομηνία από την οποία η Κ.Ο. «ΕΝΩΣΗ ΚΕ-
ΝΤΡΩΩΝ», δεν συγκροτεί Κοινοβουλευτική Ομάδα κατά 
τα οριζόμενα του άρθρου 15 παρ. 2 του Κανονισμού της 
Βουλής (Μέρος Α΄ Κοινοβουλευτικό, ΦΕΚ 106/Α’/1987), 
όπως ισχύει, λόγω απώλειας του ελάχιστου απαιτούμε-
νου προς τούτο αριθμού βουλευτών ως εξής:

α. Γρηγορίας Ααρών του Δημητρίου, (Α.Δ.Τ: Ρ 648971), 
σε θέση του άρθρου 35 παρ. 1ΣΤ’ εδ. δ’ περ. δα’, με το 7ο 
μισθολογικό κλιμάκιο της ΔΕ κατηγορίας.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1095821621/5-6-2019).

β. Δημοσθένη Δανέλλα του Αδαμαντίου, (ΑΔΤ: 
ΑΗ 238491), σε θέση του άρθρου 35 παρ. 1ΣΤ’ εδ. δ’ περ. 
δβ’, με το 7ο μισθολογικό κλιμάκιο της ΔΕ κατηγορίας,

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5052661203/5-6-2019).

γ . Γεωργίου Κασιμάτη του Βρεττού (ΑΔΤ: Π 036837), σε 
θέση του άρθρου 35 παρ. 1ΣΤ’ εδ. δ’ περ. δβ’, με το 10ο 
μισθολογικό κλιμάκιο της TE κατηγορίας.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3631021121/5-6-2019).

δ. Άννας Μαρά του Νίκο (ΑΔΤ: AM 190665) σε θέση του 
άρθρου 35 παρ. 1ΣΤ’ εδ. δ’ περ. δγ’, με το 7ο μισθολογικό 
κλιμάκιο της ΔΕ κατηγορίας.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9926056538/5-6-2019).

ε. Ειρήνης Σημαδοπούλου του Ηλία (ΑΔΤ: ΑΗ 193281) 
σε θέση του άρθρου 35 παρ. 1ΣΤ εδ. ε’, με το 7ο μισθο-
λογικό κλιμάκιο της ΔΕ κατηγορίας.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8812268114/5-6-2019).

στ. Κυριαζή Κωτάνογλου του Ιωάννη (ΑΔΤ: ΑΚ 267914) 
σε θέση του άρθρου 35 παρ. ΙΣΤ’εδ. ε’, με το 7ο μισθολο-
γικό κλιμάκιο της ΥΕ κατηγορίας.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8512347811/5-6-2019).

    Με την 8834/5003/5-6-2019 πράξη του Προέδρου 
της Βουλής των Ελλήνων διαπιστώνεται, η αυτοδί-
καιη απόλυση, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 1 εδ. ζγ’ 
περ. (2) του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β’, ΦΕΚ 
51/Α’/1997), όπως ισχύει, των πιο κάτω μετακλητών 
υπαλλήλων που υπηρετούσαν στο Γραφείο του Αντι-
προέδρου της Βουλής, Μάριου Γεωργιάδη, στη Βου-
λή, σε θέσεις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του άρ-
θρου 35 παρ. 1Β’ εδαφ. α’, β’, γ’ και δ’ αντίστοιχα, του 
Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β’, ΦΕΚ 51/Α’/1997), 
όπως ισχύει, και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
35 και 36 του προαναφερόμενου Κανονισμού, όπως 
ισχύει, με τα μισθολογικά κλιμάκια, όπως αυτά αναφέ-

ρονται δίπλα στον καθένα και όπως τούτα ισχύουν για 
τους υπαλλήλους της Βουλής, του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/Α’/2015), όπως ισχύει, από 30-5-2019, λόγω αυτο-
δίκαιης λήξης της θητείας του ως Αντιπροέδρου της 
Βουλής, Μαρίου Γεωργιάδη, από την ημερομηνία αυτή, 
σύμφωνα με το άρθ. 9 παρ. 3 του Κανονισμού της Βου-
λής (Μέρος Κοινοβουλευτικό, ΦΕΚ 106/Α’/1987), όπως 
ισχύει, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι από την ίδια 
ημερομηνία η Κ.Ο. «ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ», μέλος της 
οποίας αποτελούσε ο προαναφερόμενος Βουλευτής, 
δεν συγκροτεί Κοινοβουλευτική Ομάδα κατά τα οριζό-
μενα του άρθρου 15 παρ. 2 του Κανονισμού της Βουλής 
(Μέρος Α΄ Κοινοβουλευτικό, ΦΕΚ 106/Α’/1987), όπως 
ισχύει, λόγω απώλειας του ελάχιστου απαιτούμενου 
προς τούτο αριθμού βουλευτών:

α. Βασιλικής Λασπίτη του Αποστόλου (Α.Δ.Τ. 
ΑΚ 067664), με το 15ο Μ.Κ. της ΠΕ κατηγορίας.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:3775321107/5-6-2019).

β. Πελαγίας Κατσούλη του Νικολάου (Α.Δ.Τ. AB 612643), 
με το 9ο Μ.Κ. της ΠΕ κατηγορίας.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1175299765/5-6-2019).

γ. Χριψιμέ - Ροζίκ Κασπαριάν του Εφραιμ- Βαρτ, (Α.Δ.Τ. 
AB 214210) με το 7ο Μ.Κ. της ΔΕ κατηγορίας.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4110751106/5-6-2019).

δ . Κωνσταντίνου Ανδρίτσου του Νικολάου (Α.ΔΤ. 
ΑΙ 513382) με το 7ο Μ.Κ. της ΥΕ κατηγορίας.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8563398029/5-6-2019).

    Με την 8829/5000/5-6-2019 απόφαση του Προέδρου 
της Βουλής των Ελλήνων λύεται η υπαλληλική σχέση, 
από 30-05-2019 του Εμμανουήλ - Καρόλου Τσίζεκ του 
Ισιδώρου (Α.Δ.Τ. ΑΚ 094422), μετά την κατά νόμο πρό-
ταση της πρώην Προέδρου της Βουλής, Ζωής Κωνστα-
ντοπούλου και σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 1 εδαφ. 
ζ’ περ. ζα’ του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β’- ΦΕΚ 
51/Α’/1997), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
των άρθρων 147 και 156 του ν. 3528/2007, όπως ισχύει, 
από τη θέση μετακλητού υπαλλήλου, την οποία κατέ-
χει στο Γραφείο της, στη Βουλή, προβλεπόμενη από τις 
διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 1Ε’ του Κανονισμού της 
Βουλής (Μέρος Β’, ΦΕΚ 51/Α’/97), όπως ισχύει, σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του προαναφε-
ρόμενου Κανονισμού, με το 7ο Μ.Κ. της ΔΕ κατηγορίας, 
όπως τούτο ισχύει για τους υπαλλήλους της Βουλής, του 
ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α’/2015), όπως ισχύει. 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6825544959/5-6-2019).

  Ο Πρόεδρος της Βουλής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ
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2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αριθμ. 59876 
  Ορισμός Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλί-

ου (Δ.Σ) της Ελληνικής Ακαδημίας Βιομηχανικής 

Ιδιοκτησίας.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 124 του ν. 4512/2018 (Α’/5) «Ρυθμίσεις για 

την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του 
Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες 
διατάξεις».

2. Το π.δ. 31/2019 (Α’/56) «Ίδρυση Ελληνικής Ακαδη-
μίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας».

3. Το π.δ. 22/2018 (Α’/37) «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».

4. Το π.δ. 88/2018 (Α’/160) «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Το π.δ. 123/2016 (Α’/208), σύμφωνα με το οποίο το 
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με-
τονομάστηκε σε Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

6. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (Α’/192).

7. Την Υ59/03.09.2018 (Β’/3818) απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αστέριο Πιτσιόρλα».

8. Την 7684/22.1.2018 απόφαση (Υ.Ο.Δ.Δ./32) των 
Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών 
«Ορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) 
του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)».

9. Την αριθμ. 249/20.05.2019 επιστολή του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Διατύπω-
ση γνώμης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΒΙ 
για τον ορισμό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Ελληνικής Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας».

10. Την ΔΣ/13/Α01/23.05.2019 απόφαση του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του ΟΒΙ με θέμα: «Πρόταση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΒΙ, για την επιλογή του 
Προέδρου του ΔΣ της Ελληνικής Ακαδημίας Βιομηχανι-
κής Ιδιοκτησίας».

11. Τις ειδικές απαιτήσεις και προϋποθέσεις για την 
επιλογή του Προέδρου του ΔΣ της Ελληνικής Ακαδημίας 
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 6 
του π.δ. 31/2019 (Α’/56) «Ίδρυση Ελληνικής Ακαδημίας 
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας».

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Ελληνικής Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, τον Δρ. 
Πρόδρομο Τσιαβό του Κωνσταντίνου, Δικηγόρο Αθηνών, 
με ΑΔΤ ΑΚ 164236.

2. Η θητεία του Προέδρου του Διοικητικού Συμ-
βουλίου είναι πενταετής και αρχίζει από τη δημοσί-
ευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Ιουνίου 2019

Ο Υπουργός Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ

Ι

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

    Με την αριθμ. 76453/Γ4/15-05-2019 διαπιστωτική 
πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 9 του 
ν. 3966/2011 (Α’/118) και την παρ. 2 του άρθρου 70 του 
ν. 4547/2018 (Α’/102), διαπιστώνεται η από 05-06-2019 
λήξη της θητείας του Κωνσταντίνου Καλπάκα του Γε-
ωργίου, με Α.Δ.T. AK 144392, μόνιμου υπαλλήλου του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ως 
Διευθυντή του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
(Ι.Ε.Π.), λόγω συμπλήρωσης πενταετίας από την έναρξη 
της, σύμφωνα με την απόφαση διορισμού του.

Ο Υπουργός

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ   
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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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