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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

2 Υπουργείο Εξωτερικών

3 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

4 Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

5 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

   Αριθμ. 92582  
α) Διορισμός του Σπυρίδωνα Βασιλάκου στη 

θέση του Διευθυντή του Ινστιτούτου Αστρονο-

μίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών 

και Τηλεπισκόπησης (Ι.Α.Α.Δ.Ε.Τ.) του Εθνικού 

Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ε.Α.Α.), β) ορισμός αυ-

τού, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του 

εν λόγω φορέα γ) ανασυγκρότηση του Διοικητι-

κού Συμβουλίου του εν λόγω φορέα.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περ. 2 της παρ. Α του άρθρου 13Α, της παρ. 1 του 

άρθρου 15 και του άρθρου 16 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, 
Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 258),

β) του π.δ. 62/1986 «Οργανισμός του Εθνικού Αστερο-
σκοπείου Αθηνών (Ε.Α.Α.)» (Α’ 21),

γ) της υπό στοιχεία 4908/ΦΟΡ/255/1955 απόφασης 
του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας 
με θέμα «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Εθνικού 
Αστεροσκοπείου Αθηνών(Ε.Α.Α)» (Β’ 209),

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

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

στ) του π.δ. 3/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων και μετονομασία Γενικών 
Γραμματειών» (Α’ 3).

2. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων» (Α’ 15).

3. Την υπ’ αρ. 48/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Χρίστο Δήμα» (Β’ 3100).

4. Την υπ’ αρ. 6459/20.1.2021 απόφαση του Υφυπουρ-
γού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «α) Διορισμός του Πλει-
ώνη Εμμανουήλ στη θέση του Διευθυντή του Εθνικού 
Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ε.Α.Α.), β) ορισμός αυτού ως 
προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω φο-
ρέα, γ) ανασυγκρότηση του Δ.Σ. του εν λόγω φορέα» 
(Υ.Ο.Δ.Δ .42).

5. Την υπ’ αρ. 1162/4.1.2019 απόφαση του Υπουργού 
και του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων «α) Διορισμός του Μιχαλόπουλου Νικό-
λαου στη θέση του Διευθυντή του Ινστιτούτου Ερευνών 
Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ι.Ε.Π.Β.Α.) του 
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ε.Α.Α.), β) ορισμός 
αυτού, ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του εν 
λόγω φορέα και γ) ανασυγκρότηση του Δ.Σ. του εν λόγω 
φορέα» (Υ.Ο.Δ.Δ. 8).

6. Την υπ’  αρ. 84112/6.8.2020 απόφαση του Υφυ-
πουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «α) Διορισμός 
του Τσελέντη Γεράσιμου στη θέση του Διευθυντή του 
Γεωδυναμικού Ινστιτούτου (Γ.Ι.) του Εθνικού Αστεροσκο-
πείου Αθηνών (Ε.Α.Α.), β) ορισμός αυτού, ως μέλους του 
Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω φορέα και γ) ανα-
συγκρότηση του Δ.Σ. του εν λόγω φορέα» (Υ.Ο.Δ.Δ .609).

7. Την υπ’ αρ. 3843/15.1.2020 απόφαση του Υφυπουρ-
γού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Τροποποίηση της 
106410/2.7.2019 υπουργικής απόφασης (ΥΟΔΔ 423/ 
2019)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 45).

8. Την υπ’ αρ. 91867/17.8.2021 απόφαση του Υφυ-
πουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ορισμός εκπρο-
σώπου του Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού, Τεχνικού, 
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Διοικητικού και Βοηθητικού προσωπικού του Εθνικού 
Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ε.Α.Α.), ως μέλους του Διοι-
κητικού Συμβουλίου αυτού και τροποποίηση της συ-
γκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω 
φορέα» (ΥΟΔΔ 692).

9. Την υπ’ αρ. 13224/8.2.2022 απόφαση του Υφυπουρ-
γού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «α) Ορισμός αιρετών 
εκπροσώπων των Ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών 
Επιστημόνων (Ε.Λ.Ε.) στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνι-
κού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ε.Α.Α.) και β) τροποποί-
ηση της συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του 
εν λόγω φορέα» (Υ.Ο.Δ.Δ. 102).

10. Την υπ’ αρ. 22131/1.3.2022 απόφαση του Υφυ-
πουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Τροποποίηση 
της υπ’  αρ. 13224/8.2.2022 υπουργικής απόφασης 
(ΥΟΔΔ 102)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 158).

11. Την υπ’ αρ. 30349/22.3.2022 απόφαση του Υφυ-
πουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων: «Προκήρυξη 
πλήρωσης θέσης Δ/ντή του Ινστιτούτου Αστρονομίας, 
Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπι-
σκόπησης (Ι.Α.Α.Δ.Ε.Τ.) του Εθνικού Αστεροσκοπείου 
Αθηνών (Ε.Α.Α.)» (ΑΔΑ: 6ΕΖΙ46ΜΤΛΡ-ΡΛΨ).

16. Το υπ’ αρ. 2852/9.9.2022 έγγραφο του Εθνικού 
Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ε.Α.Α.) με το οποίο διαβιβά-
στηκε στην Υπηρεσία μας το Πρακτικό της Συνεδρίασης 
(30.8.2022) της Ειδικής Επιτροπής Κρίσης για την αξιο-
λόγηση των υποψηφίων για τη θέση του Διευθυντή του 
Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών 
Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (Ι.Α.Α.Δ.Ε.Τ.) του Εθνι-
κού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ε.Α.Α.).

17. Το υπ’ αρ. 2881/12.9.2022 έγγραφο του Εθνικού 
Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ε.Α.Α.), με το οποίο βεβαιώνε-
ται η ύπαρξη πίστωσης για τη μισθοδοσία του Διευθυντή 
του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστη-
μικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (Ι.Α.Α.Δ.Ε.Τ.) του 
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ε.Α.Α.), αποφασίζουμε:

1. Τον διορισμό του Σπυρίδωνα Βασιλάκου του Κωνστα-
ντίνου (ΑΔΤ: ΑΜ 550405), Ερευνητή Α’ της Ακαδημίας Αθη-
νών (Κέντρο Ερευνών Αστρονομίας και Εφαρμοσμένων 
Μαθηματικών), στη θέση του Διευθυντή του Ινστιτούτου 
Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών 
και Τηλεπισκόπησης (Ι.Α.Α.Δ.Ε.Τ.) του Εθνικού Αστεροσκο-
πείου Αθηνών (Ε.Α.Α.), με τετραετή θητεία.

2. Τον ορισμό αυτού, ως μέλους του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ε.Α.Α.).

3. Την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ε.Α.Α.), ως εξής:

α) Εμμανουήλ Πλειώνης του Γεωργίου (ΑΔΤ: ΑΙ 101614), 
Διευθυντής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών 
(Ε.Α.Α.), ως Πρόεδρος.

β) Νικόλαος Μιχαλόπουλος του Παναγιώτη (ΑΔΤ: ΑΕ 
456679), Διευθυντής του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλ-
λοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ι.Ε.Π.Β.Α.), ως μέλος.

γ) Σπυρίδων Βασιλάκος του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ: ΑΜ 
550405), Διευθυντής του Ινστιτούτου Αστρονομίας, 
Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπι-
σκόπησης (Ι.Α.Α.Δ.Ε.Τ), ως μέλος.

δ) Γεράσιμος Τσελέντης του Παναγή (ΑΔΤ: ΑΟ 054410), 
Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου (Γ.Ι.), ως μέλος.

ε) Βασιλική Κοτρώνη του Γεωργίου (ΑΔΤ: ΑΒ 516129) 
Ερευνήτρια Α’ βαθμίδας, αιρετή εκπρόσωπος των Ερευ-
νητών και των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων του 
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ε.Α.Α.), ως μέλος, με 
αναπληρωτή τον Εμμανουήλ Σαριδάκη του Νικολάου 
(ΑΔΤ: ΑΚ 526311), Ερευνητή Β’ βαθμίδας.

στ) Μαρία Μανιάτη του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ: ΑΖ 
516253), αιρετή εκπρόσωπος του ειδικού επιστημονι-
κού - τεχνικού, τεχνικού, διοικητικού και βοηθητικού 
προσωπικού του Ε.Α.Α., ως μέλος, με αναπληρώτρια 
την Αλεξάνδρα Μαραγκουδάκη του Θεοδώρου (ΑΔΤ 
ΑΕ 010222).

4. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπο-
ρεί να παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Χρήστος 
Ζαρρής του Αναστασίου (Α.Δ.Τ.: ΑΗ 726250), δικηγόρος, 
ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων.

5. Από τη δημοσίευση της παρούσας παύει να ισχύει 
το σημείο 2 του διατακτικού της υπ’ αρ. 13224/8.2.2022 
(ΥΟΔΔ  102) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, όπως έχει τροποποιηθεί με την 
22131/1.3.2022 απόφαση (ΥΟΔΔ 158).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Υφυπουργός 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ

Ι

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

        Με την υπό στοιχεία Π13-51352/26.09.2022 απόφα-
ση του Υπουργού Εξωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τα άρθρα 45-47 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσι-
ας διοίκησης» (Α’ 133), αίρεται, από 12.09.2022, η από-
σπαση του Αλέξανδρου ΣΑΒΒΑΪΔΗ του Αλκιβιάδη (ΑΔΤ: 
ΑΚ661150), μόνιμου Καθηγητή βαθμίδας Α’, μέλους ΔΕΠ 
της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Γενικού Γραμ-
ματέα Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματί-
ας του Υπουργείου Εξωτερικών, Ιωάννη Χρυσουλάκη 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 857/2020).

  Ο Υπουργός 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Ι

3  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

    Με το από 23-09-2022 προεδρικό διάταγμα που εκ-
δόθηκε μετά από πρόταση της Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και σύμφωνα με την παρ. 2  του άρθρου 
34 του ν. 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της 
Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α΄ 146), παραιτείται ο Μητρο-
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πολίτης Ηλείας Γερμανός (κατά κόσμον ΙΩΑΝΝΗΣ-ΓΕΡ-
ΜΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ με Α.Δ.Τ. A Μ 746830 Υ.Α. 
ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ) από τα καθήκοντά του και κηρύσσε-
ται η Ιερά Μητρόπολη σε χηρεία σύμφωνα με την από 
05-09-2022 απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της 
Εκκλησίας της Ελλάδος.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4678236894/27.09.2022).

      Με την υπό στοιχεία 118000/Γ1/27.09.2022 απόφα-
ση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 45-47 του ν. 4622/2019 
«Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κε-
ντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), λήγει η απόσπαση, 
από 12.7.2022, της Μαρίας Καράμπελα του Γεωργίου, με 
Α.Δ.Τ.: Σ 285436 και Αρ. Μητρώου: 578309, εκπαιδευτι-
κού κλάδου ΠΕ 70 - Δασκάλων και ΠΕ 02 -Φιλολόγων ως 
2η ειδικότητα, με οργανική θέση στο 16ο Δημοτικό Σχο-
λείο Αμαρουσίου, σε προσωρινή ομοιόβαθμη θέση, συ-
νεργάτιδος στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Γενικού Γραμμα-
τέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
Ειδικής Αγωγής, Αλέξανδρου Κόπτση.

  Η Υπουργός

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Ι

4  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

    Με την υπό στοιχεία 6481/3/355α από 27.9.2022 από-
φαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 45, 46, 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), 
το άρθρο 9 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπη-
ρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημο-
σιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσε-
ων» (Α’ 176), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 110 του 
ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία 

και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργά-
νων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), την 
παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2303/1995 «Πληρωμή αποδο-
χών δημοσίων υπαλλήλων μέσω τραπεζικού συστήμα-
τος και άλλες διατάξεις» (Α’ 80), διορίζεται, από 19.9.2022, 
ο ΔΑΝΙΗΛ Δημήτριος του Ιωάννη - Περίανδρου (ΑΔΤ: 
ΑΒ 572912), δικηγόρος με Α.Μ. 014218 του Δικηγορι-
κού Συλλόγου Αθηνών, σε θέση μετακλητού υπαλλήλου 
κατηγορίας ΠΕ και με Μ.Κ. 13ο, στο Ιδιαίτερο Γραφείο 
του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη, Μιχαήλ Καραμαλάκη.

Ο ως άνω διορισμός λήγει αυτοδικαίως με την, κατά 
οποιονδήποτε τρόπο, λήξη της θητείας του Γενικού Γραμ-
ματέα Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη.

(Αρ. βεβ. Διεύθυνσης ελέγχου εκκαθάρισης και πλη-
ρωμής δαπανών/Γ.Δ.Ο.Y.Ε.Σ./Υπουργείου Προστασίας 
ου Πολίτη: 32294/27.9.2022).

(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-
κού Ελληνικού Δημοσίου: 1078810067/21.9.2022).

  Ο Υπουργός 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ 

Ι

5  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

   Με την υπ’ αρ. 8635/283936/27-9-2022 απόφαση του 
Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4622/2019 
(Α’ 133), λύεται η πρόσληψη του Βρανά Βασίλειου του 
Παναγιώτη (ΑΔΤ - ΑΚ 043533), από τη θέση μετακλη-
τού συνεργάτη στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Υφυπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γεωργίου Στύλιου, 
από 15-9-2022.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2129303725/15-9-2022).

  Ο Υφυπουργός 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ   
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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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