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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
26 Αυγούστου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
Με την 127/15-7-2019 απόφαση (ορθή επανάληψη)
του Δημάρχου Λήμνου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22, 23 και 29 του ν.3 584/2007, όπως
ισχύουν, του άρθρου 7 του ν.4368/2016, την αρ. 3Κ/2018
προκήρυξη του ΑΣΕΠ και την αριθμ. 660/5-6-2019
απόφαση του Ε'Τμήματος του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 1054/τ.Γ΄/
10-6-2019), διορίζεται ο Σταύρος Γκαγκάς του Κωνσταντίνου, κατηγορίας - κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας,
σε κενή οργανική θέση του Δήμου Λήμνου με εισαγωγικό βαθμό Ε΄, επειδή συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις.
(Αριθμ. βεβ. πίστωσης Δήμου Λήμνου: 11277/16-7-2019
ορθή επανάληψη).
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2910981102/15-7-2019).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου:
40638/25-7-2019).
Με την 121/15-7-2019 απόφαση (ορθή επανάληψη)
του Δημάρχου Λήμνου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 22, 23 και 29 του ν.3 584/2007,
όπως ισχύουν, του άρθρου 7 του ν.4368/2016, την αρ.
3Κ/2018 προκήρυξη του ΑΣΕΠ και την αριθμ. 660/
5-6-2019 απόφαση του Ε' Τμήματος του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ
1054/τ.Γ΄/10-6-2019), διορίζεται η Ιωάννα Γλίτζου του
Αγγέλου, κατηγορίας - κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, σε κενή οργανική θέση του Δήμου Λήμνου με
εισαγωγικό βαθμό Ε, επειδή συντρέχουν όλες οι νόμιμες
προϋποθέσεις.
(Αριθμ. βεβ. πίστωσης Δήμου Λήμνου: 11277/16-7-2019
ορθή επανάληψη).
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1049426249/12-7-2019).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου:
40642/25-7-2019).
Με την 125/15-7-2019 απόφαση (ορθή επανάληψη)
του Δημάρχου Λήμνου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 22, 23 και 29 του ν.3 584/2007,
όπως ισχύουν, του άρθρου 7 του ν.4368/2016, την αρ.
3Κ/2018 προκήρυξη του ΑΣΕΠ και την αριθμ. 660/
5-6-2019 απόφαση του Ε' Τμήματος του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ
1054/τ.Γ΄/10-6-2019), διορίζεται η Φωτεινή Νικολακο-
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πούλου του Θεοδώρου, κατηγορίας - κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, σε κενή οργανική θέση του Δήμου
Λήμνου με εισαγωγικό βαθμό Ε, επειδή συντρέχουν όλες
οι νόμιμες προϋποθέσεις.
(Αριθμ. βεβ. πίστωσης Δήμου Λήμνου: 11277/16-7-2019
ορθή επανάληψη).
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8560671229/12-7-2019).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου:
40607/25-7-2019).
Με την 120/15-7-2019 απόφαση του Δημάρχου Λήμνου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21, 22, 23 και 29 του ν.3 584/2007, όπως ισχύουν,
του άρθρου 7 του ν.4368/2016, την αρ. 3Κ/2018 προκήρυξη του ΑΣΕΠ και την αριθμ. 661/5-6-2019 απόφαση του
Α΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 1052/τ.Γ΄/10-6-2019), διορίζεται ο Χρήστος Γιαννακουδάκης του Νικολάου, κατηγορίας - κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων
αναδρομικά από 16-7-2018 αρχική ημερομηνία πρόσληψης βάση του πίνακα κατάταξης, σε κενή οργανική
θέση του Δήμου Λήμνου με εισαγωγικό βαθμό Δ', επειδή
συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις.
(Αριθμ. βεβ. πίστωσης του Δήμου Λήμνου: 11277/
16-7-2019 ορθή επανάληψη).
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7076159312/15-7-2019).
(Αριθμ. απόφασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου: 40616/25-7-2019).
Με την 118/15-7-2019 απόφαση (ορθή επανάληψη)
του Δημάρχου Λήμνου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 21, 22, 23 και 29 του ν.3 584/2007,
όπως ισχύουν, του άρθρου 7 του ν. 4368/2016, την αρ.
3Κ/2018 προκήρυξη του ΑΣΕΠ και την αριθμ. 660/
5-6-2019 απόφαση του Ε'Τμήματος του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ
1054/τ.Γ΄/10-6-2019), διορίζεται η Κωνσταντίνα Καραγιάννη του Ανδρέα, κατηγορίας - κλάδου ΥΕ Εργατών
Καθαριότητας αναδρομικά από 5-4-2018 αρχική ημερομηνία πρόσληψης βάση του πίνακα κατάταξης, σε κενή
οργανική θέση του Δήμου Λήμνου με εισαγωγικό βαθμό
Ε, επειδή συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις.
(Αριθμ. βεβ. πίστωσης του Δήμου Λήμνου: 11277/
16-7-2019 ορθή επανάληψη).
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1241278410/15-7-2019).

7236

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

(Αριθμ. απόφασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου: 40635/25-7-2019).
Με την 113/15-7-2019 απόφαση του Δημάρχου Λήμνου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 22, 23 και 29 του ν. 3584/2007, όπως ισχύουν,
του άρθρου 7 του ν. 4368/2016, την αρ. 3Κ/2018 προκήρυξη του ΑΣΕΠ και την αριθμ. 661/5-6-2019 απόφαση
του Α' Τμήματος του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 1052/τ.Γ΄/10-6-2019),
διορίζεται ο Γεώργιος Μπλιάς του Νικολάου, κατηγορίας - κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων, σε κενή οργανική
θέση του Δήμου Λήμνου με εισαγωγικό βαθμό Δ', επειδή
συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις.
(Αριθμ. βεβ. πίστωσης του Δήμου Λήμνου: 11277/
16-7-019 ορθή επανάληψη).
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1286788848/15-7-2019).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου:
40632/25-7-2019).
Με την 123/15-7-2019 απόφαση του Δημάρχου Λήμνου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22, 23 και 29 του ν.3 584/2007, όπως ισχύουν, του
άρθρου 7 του ν. 4368/2016, την αρ. 3Κ/2018 προκήρυξη του ΑΣΕΠ και την αριθμ. 661/5-6-2019 απόφαση του
Α' Τμήματος του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 1052/τ.Γ΄/10-6-2019), διορίζεται ο Σπύρος Αφιώνης του Παναγιώτη, κατηγορίας κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων, σε κενή οργανική θέση
του Δήμου Λήμνου με εισαγωγικό βαθμό Δ', επειδή συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις.
(Αριθμ. βεβ. πίστωσης του Δήμου Λήμνου: 11277/
16-7-2019 ορθή επανάληψη).
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3012722444/12-7-2019).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου:
40622/25-7-2019).
Με την 124/15-7-2019 απόφαση του Δημάρχου Λήμνου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22, 23 και 29 του ν. 3584/2007, όπως ισχύουν, του
άρθρου 7 του ν.4368/2016, την αρ. 3Κ/2018 προκήρυξη του ΑΣΕΠ και την αριθμ. 661/5-6-2019 απόφαση του
Α' Τμήματος του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 1052/τ.Γ΄/10-6-2019), διορίζεται ο Άγγελος Παντζαράς του Δημητρίου, κατηγορίας κλάδου ΔΕ Υδραυλικών, σε κενή οργανική θέση του Δήμου Λήμνου με εισαγωγικό βαθμό Δ', επειδή συντρέχουν
όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις.
(Αριθμ. βεβ. πίστωσης του Δήμου Λήμνου: 11277/
16-7-2019 ορθή επανάληψη).
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3597212783/12-7-2019).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου:
40619/25-7-2019).
Με την 126/15-7-2019 απόφαση (ορθή επανάληψη)
του Δημάρχου Λήμνου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 22, 23 και 29 του ν. 3584/2007,
όπως ισχύουν, του άρθρου 7 του ν.4368/2016, την αρ.
3Κ/2018 προκήρυξη του ΑΣΕΠ και την αριθμ. 660/
5-6-2019 απόφαση του Ε' Τμήματος του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ
1054/τ.Γ΄/10-6-2019), διορίζεται η Ειρήνη-Χρυσοβαλάντη Κουτζούμη του Παναγιώτη, κατηγορίας - κλάδου

Τεύχος Γ’ 1438/26.08.2019

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, σε κενή οργανική θέση του
Δήμου Λήμνου με εισαγωγικό βαθμό Ε, επειδή συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις.
(Αριθμ. βεβ. πίστωσης του Δήμου Λήμνου: 11277/
16-7-2019 ορθή επανάληψη).
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7626357691/12-7-2019).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου:
40609/25-7-2019).
Με την 116/15-7-2019 απόφαση του Δημάρχου Λήμνου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21, 22, 23 και 29 του ν.3 584/2007, όπως ισχύουν,
του άρθρου 7 του ν.4368/2016, την αρ. 3Κ/2018 προκήρυξη του ΑΣΕΠ και την αριθμ. 661/5-6-2019 απόφαση του
Α' Τμήματος του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 1052/τ.Γ΄/10-6-2019), διορίζεται ο Αργύριος Τυρταίος του Λαζάρου, κατηγορίας κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων αναδρομικά
από 5-4-2018 αρχική ημερομηνία πρόσληψης βάση του
πίνακα κατάταξης, σε κενή οργανική θέση του Δήμου
Λήμνου με εισαγωγικό βαθμό Δ', επειδή συντρέχουν όλες
οι νόμιμες προϋποθέσεις.
(Αριθμ. βεβ. πίστωσης του Δήμου Λήμνου: 11277/167-2019 ορθή επανάληψη).
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7962956910/15-7-2019).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου:
40618/25-7-2019).
Με την 111/15-7-2019 απόφαση του Δημάρχου Λήμνου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21, 22, 23 και 29 του ν.3 584/2007, όπως ισχύουν,
του άρθρου 7 του ν.4368/2016, την αρ. 3Κ/2018 προκήρυξη του ΑΣΕΠ και την αριθμ. 661/5-6-2019 απόφαση του
Α' Τμήματος του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 1052/τ.Γ΄/10-6-2019), διορίζεται ο Ιωάννης Καλαμίδας του Αποστόλου, κατηγορίας - κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων αναδρομικά από
5-4-2018 αρχική ημερομηνία πρόσληψης βάση του πίνακα κατάταξης, σε κενή οργανική θέση του Δήμου Λήμνου με εισαγωγικό βαθμό Δ', επειδή συντρέχουν όλες
οι νόμιμες προϋποθέσεις.
(Αριθμ. βεβ. πίστωσης του Δήμου Λήμνου: 11277/
16-7-2019 ορθή επανάληψη).
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4074759010/15-7-2019).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου:
40628/25-7-2019).
Με την 115/15-7-2019 απόφαση (ορθή επανάληψη)
του Δημάρχου Λήμνου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 21, 22, 23 και 29 του ν.3 584/2007,
όπως ισχύουν, του άρθρου 7 του ν.4368/2016, την αρ.
3Κ/2018 προκήρυξη του ΑΣΕΠ και την αριθμ. 660/
5-6-2019 απόφαση του Ε'Τμήματος του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ
1054/τ.Γ΄/10-6-2019), διορίζεται ο Αθανάσιος Φυλλαδίτης του Δημητρίου, κατηγορίας - κλάδου ΥΕ Εργατών
Καθαριότητας αναδρομικά από 5-4-2018 αρχική ημερομηνία πρόσληψης βάση του πίνακα κατάταξης, σε κενή
οργανική θέση του Δήμου Λήμνου με εισαγωγικό βαθμό
Ε, επειδή συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις.
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(Αριθμ. βεβ. πίστωσης του Δήμου Λήμνου: 11277/
16-7-2019 ορθή επανάληψη).
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9512881434/15-7-2019).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου:
40612/25-7-2019).
Με την 112/15-7-2019 απόφαση (ορθή επανάληψη)
του Δημάρχου Λήμνου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 21, 22, 23 και 29 του ν. 3584/2007,
όπως ισχύουν, του άρθρου 7 του ν.4368/2016, την αρ.
3Κ/2018 προκήρυξη του ΑΣΕΠ και την αριθμ. 660/
5-6-2019 απόφαση του Ε' Τμήματος του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ
1054/τ.Γ΄/10-6-2019), διορίζεται η Ειρήνη Ποντικού
του Χαραλάμπου, κατηγορίας - κλάδου ΥΕ Εργατών
Καθαριότητας αναδρομικά από 5-4-2018 αρχική ημερομηνία πρόσληψης βάση του πίνακα κατάταξης, σε
κενή οργανική θέση του Δήμου Λήμνου με εισαγωγικό
βαθμό Ε, επειδή συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις.
(Αριθμ. βεβ. πίστωσης του Δήμου Λήμνου: 11277/
16-7-2019 ορθή επανάληψη).
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8210725671/12-7-2019).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου:
40610/25-7-2019).
Με την 117/15-7-2019 απόφαση (ορθή επανάληψη)
του Δημάρχου Λήμνου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 21, 22, 23 και 29 του ν.3 584/2007,
όπως ισχύουν, του άρθρου 7 του ν.4368/2016, την αρ.
3Κ/2018 προκήρυξη του ΑΣΕΠ και την αριθμ. 660/
5-6-2019 απόφαση του Ε' Τμήματος του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ
1054/τ.Γ΄/10-6-2019), διορίζεται ο Φώτιος Σκαφίδας του
Ιωάννη, κατηγορίας - κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
αναδρομικά από 5-4-2018 αρχική ημερομηνία πρόσληψης βάση του πίνακα κατάταξης, σε κενή οργανική θέση
του Δήμου Λήμνου με εισαγωγικό βαθμό Ε, επειδή συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις.
(Αριθμ. βεβ. πίστωσης του Δήμου Λήμνου: 11277/
16-7-2019 ορθή επανάληψη).
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(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3411511701/12-7-2019).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου:
40615/25-7-2019.
Με την 114/15-7-2019 απόφαση του Δημάρχου Λήμνου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22, 23 και 29 του ν.3 584/2007, όπως ισχύουν, του
άρθρου 7 του ν.4368/2016, την αρ. 3Κ/2018 προκήρυξη του ΑΣΕΠ και την αριθμ. 661/5-6-2019 απόφαση του
Α' Τμήματος του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 1052/τ.Γ΄/10-6-2019), διορίζεται ο Χρήστος Μιχαλακούδης του Βασιλείου, κατηγορίας - κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων, σε κενή οργανική θέση του Δήμου Λήμνου με εισαγωγικό βαθμό Δ',
επειδή συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις.
(Αριθμ. βεβ. πίστωσης του Δήμου Λήμνου: 11277/
16-7-2019 (ορθή επανάληψη).
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1241235112/15-7-2019).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου:
40623/25-7-2019).
Με την 119/15-7-2019 απόφαση του Δημάρχου Λήμνου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22, 23 και 29 του ν.3 584/2007, όπως ισχύουν, του
άρθρου 7 του ν.4368/2016, την αρ. 3Κ/2018 προκήρυξη του ΑΣΕΠ και την αριθμ. 661/5-6-2019 απόφαση του
Α' Τμήματος του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 1052/τ.Γ΄/10-6-2019), διορίζεται ο Αχιλλεύς Ρήγας του Διαμαντή, κατηγορίας κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων, σε κενή οργανική θέση
του Δήμου Λήμνου με εισαγωγικό βαθμό Δ', επειδή συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις.
(Αριθμ. βεβ. πίστωσης του Δήμου Λήμνου: 11277/
16-7-2019 ορθή επανάληψη).
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7712244422/15-7-2019).
(Αριθμ. απόφασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου: 40627/25-7-2019).
Ο Ασκών Καθήκοντα Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Γ’ 1438/26.08.2019

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής 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)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

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)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*03014382608190004*

