
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

1 Έγκριση τροποποίησης του οργανισμού του κοι-
νωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΗΜΙΤΗ» που κυρώθηκε με το 
26-5-2008 π.δ. (ΦΕΚ Β΄ 1056).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

2 Κατανομή προσωπικού σύμφωνα με τους πίνακες 
διοριστέων της Προκήρυξης 3Κ/2018 του Α.Σ.Ε.Π. 
στο Υπουργείο Εσωτερικών έτους 2019.

3 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 152442/
2015 σχετικά με τις «Πρότυπες Περιβαλλοντικές 
Δεσμεύσεις για το είδος έργου με α/α 14β «Κέντρα 
Αποτέφρωσης Νεκρών» της 12ης Ομάδας «Ειδι-
κά Έργα και δραστηριότητες» (Παράρτημα XII)
της αριθμ. 1958/2012 (Β΄/21) υπουργικής απόφα-
σης (Β’ 2156).

 ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

(1)
   Έγκριση τροποποίησης του οργανισμού του κοι-

νωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΗΜΙΤΗ» που κυρώθηκε με το 

26-5-2008 π.δ. (ΦΕΚ Β΄ 1056).

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 51 παρ. 1 και 52 παρ. 1 του ν. 4182/2013 

(ΦΕΚ Α΄ 185), σε συνδυασμό με το άρθρο 11 του οργα-
νισμού του ως άνω Ιδρύματος.

2. τα άρθρα 110 και 119 του Αστικού Κώδικα.
3. Το π.δ. 142/2017 (ΦΕΚ Α΄ 181), περί “Οργανισμού 

Υπουργείου Οικονομικών”.
4. Το αριθμ. 73/2015 π.δ. (ΦΕΚ Α΄116) “Διορισμός Αντι-

προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών”.

5. Το αριθμ. 125/5-11-2016 π.δ. (ΦΕΚ 210 Α’) “Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών”.

6. Το αριθμ. 88/29-8-2018 π.δ. (ΦΕΚ 160 Α) “Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών”.

7. Το αριθμ. 95/20-10-2018 π.δ. (ΦΕΚ 182 Α΄) “Διορι-
σμός Υπουργού Εξωτερικών”.

8. Το αριθμ. 70/22-09-2015 π.δ. (ΦΕΚ 114 Α΄), σχε-
τικά με την ανασύσταση του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού και την μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

9. Την αριθμ. Π23ΥΦΥΠ-60923/1-11-2018 (ΦΕΚ 4896 
Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού 
Εξωτερικών, σχετικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Εξωτερικών Μάρκο Μπόλαρη.

10. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14-11-2016 
(ΦΕΚ 3696 B΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Οικονομικών, σχετικά με την ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατε-
ρίνη Παπανάτσιου.

11. Την αριθμ. 9623/30-5-2007 πράξη της Συμβολαι-
ογράφου Πειραιά Μαγδαληνής Ιωάννου Παναγιώτα-
ρου, με την οποία οι: α) Σοφία-Δάφνη σύζ. Κων Σημίτη, 
β) Μαριλένα Κων Σημίτη, γ) Φανή-Ιωάννα Κων. Σημίτη, 
δ) Νικόλαος Κων Θέμελης και ε)Γεώργιος Αλεξ. Παπαδη-
μητρίου, σύστησαν κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία 
«Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη» και με έδρα την πόλη 
της Αθήνας.

12. Το από 26-5-2008 π.δ. (ΦΕΚ Β΄1056), με το οποίο 
εγκρίθηκε η σύσταση του ανωτέρω ιδρύματος και κυ-
ρώθηκε ο οργανισμός του.

13. Το από 5-10-2017 πρακτικό συνεδρίασης του Δι-
οικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κωνσταντίνου 
Σημίτη.

Με πρόταση της Υφυπουργού Οικονομικών, του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του 
Υπουργού Εξωτερικών και της Υπουργού Πολιτισμού 
και Αθλητισμού αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Εγκρίνουμε την τροποποίηση του άρθρου 2 «Σκο-

πός» του Οργανισμού του κοινωφελούς ιδρύματος με 
την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΗΜΙΤΗ», που 
εγκρίθηκε με το από 26-5-2008 π.δ. (ΦΕΚ Β΄ 1056), λαμ-
βάνοντας υπόψη το από 5-10-2017 πρακτικό του Διοι-
κητικού Συμβουλίου, ως ακολούθως:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 2
Σκοπός

Στο άρθρο 2 «Σκοπός» προστίθενται μετά το πρώτο 
εδάφιο δύο νέα εδάφια και το τέταρτο εδάφιο αντικα-
θίσταται, ως εξής:

« Επίσης, η χορήγηση οικονομικών βοηθημάτων-κατά 
την ελεύθερη κρίση του Δ.Σ. του ιδρύματος, εφόσον και 
όποτε κριθεί από το Δ.Σ. ότι τα οικονομικά του ιδρύματος 
το επιτρέπουν - σε μεταπτυχιακούς φοιτητές υποψήφι-
ους ή διδάκτορες Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, το γνωστικό αντικείμενο 
των οποίων υπάγεται στο πεδίο των ιστορικών, νομικών, 
πολιτικών, κοινωνικών, ανθρωπολογικών ή πολιτισμικών 
επιστημών.

Τα οικονομικά βοηθήματα θα χορηγούνται μετά από 
προκήρυξή τους και δημοσίευση των όρων της προκή-
ρυξης στην ιστοσελίδα του ιδρύματος και σε μία εφη-
μερίδα πανελλαδικής εμβέλειας. Τα κριτήρια επιλογής 
των βοηθουμένων, θα ορίζονται στην σχετική απόφαση 
προκήρυξης του Δ.Σ. του ιδρύματος».

«Η επίτευξη των σκοπών αυτών επιδιώκεται με τις ακό-
λουθες ιδίως δράσεις:»

Στον Υπουργό Οικονομικών αναθέτουμε την δημοσί-
ευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος. 

 Αθήνα, 24 Ιουνίου 2019

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Υπουργοί

Παιδείας, Έρευνας Υφυπουργός
και Θρησκευμάτων Εξωτερικών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ

Υφυπουργός Πολιτισμού
Οικονομικών  και Αθλητισμού

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ ΖΟΡΜΠΑ

I

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

    Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ. /77 /22109 (2)
Κατανομή προσωπικού σύμφωνα με τον πίνα-

κες διοριστέων της Προκήρυξης 3Κ/2018 του 

Α.Σ.Ε.Π. στο Υπουργείο Εσωτερικών έτους 2019.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του 

άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο του ν. 3833/10 «Προ-
στασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για 
την αντιμετώπιση της δημοσιονομική κρίσης» (ΦΕΚ 40/
Α΄/15-3-2010), όπως ισχύει και της παρ.21 του άρθρου 
ενάτου του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α΄/2012).

2. To π.δ. 123/4-11-2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/2016) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύ-
σταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Υπουρ-
γείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 
Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων»

3. Το π.δ. 88/29-8-2018 (ΦΕΚ 160/Α΄/29-8-2018) «Δι-
ορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών».

4. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ.4573/1-3-2011 (ΦΕΚ 
323/Β΄/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε-
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτή-
των και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού,

5. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21/
Α΄/21-2-2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνη-
τικού έργου και άλλες διατάξεις».

6. Το αριθμ. 45018/12-6-2019 έγγραφο του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών.

7. Τις αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./170/34183/17-11-2017 
(ορθή επανάληψη 20-12-2017) και ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./172/
39755/23-11-2017 αποφάσεις της Επιτροπής της ΠΥΣ 
33/2006, όπως ισχύει.

8. Την αριθμ. 3Κ/2018 προκήρυξη (ΦΕΚ.τ.ΑΣΕΠ4/
2-2-2018) «Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας οκτώ 
χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) θέσεων τακτικού προ-
σωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολο-
γικής ….σε ΟΤΑ α΄βαθμού,…και Νομικά Πρόσωπα Δη-
μοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα 
Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ (Υπουργείο Εσωτερικών).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 82 του ν. 4604/2019
(ΦΕΚ/50Α/26-3-2019) «Προώθηση της ουσιαστικής ισό-
τητας των φύλων και λοιπές διατάξεις».

10. Τους Πίνακες Διοριστέων (ΦΕΚ.1051Γ/10-6-2019) 
για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν 
τριάντα τριών (133) θέσεων τακτικού προσωπικού και 
προσωπικού ΙΔΑΧ, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκ-
παίδευσης διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων και ογδόντα 
τεσσάρων (84) θέσεων τακτικού προσωπικού και προ-
σωπικού ΙΔΑΧ, κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων σε ΟΤΑ α΄βαθμού, Συν-
δέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών 
καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των 
ΟΤΑ (Υπουργείο Εσωτερικών), σύμφωνα με την Προκή-
ρυξη 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ.

11. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί-
ου αορίστου χρόνου προσωπικού και των λειτουργών 
του Δημοσίου που διορίζεται ή προσλαμβάνεται στους 
φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.

12. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης κατανομής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, 
αποφασίζουμε:

Την κατανομή εκατόν τριάντα τριών (133) θέσεων τα-
κτικού προσωπικού και προσωπικού ΙΔΑΧ, κατηγορίας 
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Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης διαφόρων κλάδων/ειδι-
κοτήτων και ογδόντα τεσσάρων (84) θέσεων τακτικού 
προσωπικού και προσωπικού ΙΔΑΧ, κατηγορίας Τεχνο-
λογικής Εκπαίδευσης διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων σε 
ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημο-
σίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιω-
τικού Δικαίου των ΟΤΑ (Υπουργείο Εσωτερικών), σύμφω-
να με τον πίνακες διοριστέων που δημοσιεύθηκαν στο 
ΦΕΚ 1051/Γ΄/10-6-2019 της Προκήρυξης 3Κ/2018 του 
Α.Σ.Ε.Π (ΦΕΚ.4/τ. προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π./2-2-2018) κατ΄ε-
φαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 του ν.4368/2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 25 Ιουνίου 2019

Η Υπουργός

ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/57711/3598 (3)
    Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 152442/

2015 σχετικά με τις «Πρότυπες Περιβαλλοντικές 

Δεσμεύσεις για το είδος έργου με α/α 14β «Κέντρα 

Αποτέφρωσης Νεκρών» της 12ης Ομάδας «Ειδι-

κά Έργα και δραστηριότητες» (Παράρτημα XII)

της αριθμ. 1958/2012 (Β΄/21) υπουργικής από-

φασης (Β’ 2156).

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (Α΄98).

2. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία 
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α' 114).

3. Το π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

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

5. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α΄160).

6. Την αριθμ. Υ198/16-11-2016 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελ-
λο» (Β’ 3722), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Υ72/
21-9-2018 όμοια απόφαση του Πρωθυπουργού (Β’4201).

7. Το ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α΄/21-9-2011) «Περιβαλ-
λοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθ-
μιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλ-
λοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει.

8. Την κοινή υπουργική απόφαση αρ. οικ. 20232/2010 
«Ρύθμιση θεμάτων τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτή-
ρα για την ίδρυση και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης 
νεκρών» (Β’ 745), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

9. Την υπουργική απόφαση αρ. οικ. 152442/7-10-2015 
«Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για το είδος 
έργου με α/α 14β «Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών» της 
12ης Ομάδας «Ειδικά Έργα και δραστηριότητες» (Πα-
ράρτημα XII) της αριθμ. 1958/2012 (Β΄/21) υπουργικής 
απόφασης» (Β’ 2156), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

10. Την κοινή υπουργική απόφαση αρ. οικ. 4932/2017 
«Ρύθμιση θεμάτων τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτή-
ρα για την ίδρυση και λειτουργία κέντρων αποτέφρω-
σης οστών νεκρών» (Β’ 441), όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, απο-
φασίζουμε:

Η παρ. 2 του άρθρου 4 της υπουργικής απόφασης 
152442/2015 σχετικά με τις «Πρότυπες Περιβαλλοντικές 
Δεσμεύσεις για το είδος έργου με α/α 14β «Κέντρα Απο-
τέφρωσης Νεκρών» της 12ης Ομάδας «Ειδικά Έργα και 
δραστηριότητες» (Παράρτημα XII) της αριθμ. 1958/2012 
(Β΄/21) υπουργικής απόφασης (Β’ 2156)» αντικαθίσταται 
ως ακολούθως:

«2. Σε περίπτωση που η προς αδειοδότηση εγκατά-
σταση περιλαμβάνει μόνο μονάδα αποτέφρωσης οστών 
νεκρών, ΠΠΔ αυτής αποτελούν τα αναφερόμενα στο Πα-
ράρτημα της παρούσας απόφασης, εξαιρουμένης των 
ΠΠΔ Γ2 και Δ2».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 25 Ιουνίου 2019

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ   
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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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