
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Πρωθυπουργός 

2 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

3 Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

1 ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

     Με την υπό στοιχεία Υ46/7.8.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 29, 47 παρ. 4 και 116 παρ. 7 του ν. 4622/
2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και δια-
φάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων 
και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133) και 
την υπό στοιχεία Υ114/8.10.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού (ΥΟΔΔ 868), γίνεται αποδεκτή η παραίτη-
ση της Χρυσούλας Σπυροπούλου του Γεωργίου (Α.Δ.Τ.: 
AM 238390) από τη θέση της συνεργάτιδος στο Ιδιαί-
τερο Γραφείο του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, 
Στυλιανού Πέτσα και από 24.7.2020 απαλλάσσεται από 
τα καθήκοντά της.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1203725154/10.8.2020). 

     Με την υπό στοιχεία Υ47/7.8.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις των άρθρων 29, 47 παρ. 4 και 116 παρ. 7 του
ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία 
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών ορ-
γάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133)
και την υπό στοιχεία Υ72/21.8.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού (ΥΟΔΔ 641), αίρεται από 1.8.2020 η από-
σπαση της Μάρθας Ξένου του Βασιλείου (Α.Δ.Τ.: ΑΑ 
114300), υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμ-
ματέων του Υπουργείου Εξωτερικών με βαθμό Α΄ και 
ΜΚ 10, σε θέση μετακλητής υπαλλήλου στο Γραφείο 
Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης της Γενικής Γραμματεί-
ας Πρωθυπουργού και απαλλάσσεται από τα καθήκο-
ντά της. 

 Ο Πρωθυπουργός

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ   

 2  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

 Αριθμ. Δ1/31117/9923 
Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Δ1/19368/6633/

30.06.2020 απόφασης του Υπουργού Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων «Διορισμός Προέ-

δρου, μελών και γραμματέα στην ΤΔΕ του ΣΤ΄ 

Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής - 

Ανατολική του e - ΕΦΚΑ (Σπάτα)» (ΥΟΔΔ 497) .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της υποπερ. 6 της περ. Δ της παρ. II του άρθρου 186 

του ν. 3852/2010, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 8 του 
άρθρου 77 του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής 
Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170),

β. του άρθρου 13 του ν. 825/1978 «Περί αντικαταστά-
σεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων της 
διεπούσης το ΙΚΑ Νομοθεσίας και ρυθμίσεως συναφών 
θεμάτων.» (Α΄ 189), όπως ισχύει,

γ. του άρθρου 48 του ν. 2676/1999 «Οργανωτική και 
λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής 
ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 1), όπως ισχύει,

δ. του άρθρου 13 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδι-
κα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45),

ε. των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 45),

στ. της παρ. ΙΑ1 του άρθρου 138 του ν. 4052/2012 «Νό-
μος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για 
εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων 
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, 
του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της 
Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατά-
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ξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσω-
ση της εθνικής οικονομίας», και άλλες διατάξεις» όπως 
ισχύει. (Α΄ 41),

ζ. του άρθρου 34 του ν. 4331/2015 «Μέτρα για την 
ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλο-
ποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Ανα-
πηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής 
και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 69),

η. του άρθρου 52, παρ. 2.α και β. και του άρθρου 53 
του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφά-
λειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού 
συστήματος -Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και 
τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 85),

θ. του άρθρου 40 του ν. 4445/2016 «Εθνικός Μηχα-
νισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγη-
σης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής 
Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και 
εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) και 
άλλες διατάξεις.» (Α΄ 236),

ι. του άρθρου 1 του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρ-
ρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.ΚΑ.) και άλλες διατάξεις.» 
(Α΄ 43),

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

ιβ. 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).

2. Την υπ’ αρ. 2/73813/0022/28-12-2011 κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινω-
νικής Ασφάλισης «Λειτουργία Επιτροπών Ασφαλιστικών 
Οργανισμών αρμοδιότητας της Γ.Γ.ΚΑ. του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΥΟΔΔ 486).

3. Την υπ’ αρ. 0235/Συν.18η/14-06-2013 πράξη του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου 
Δαπανών στο Ι΄ Τμήμα.

4. Την υπό στοιχεία Δ1/19368/6633/30-06-2020 
απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων «Διορισμός Προέδρου, μελών και γραμ-
ματέα στην ΤΔΕ του ΣΤ΄ Τοπικού Υποκαταστήματος 
Μισθωτών Αττικής - Ανατολική του e - ΕΦΚΑ (Σπάτα)» 
(ΥΟΔΔ 497).

5. Το υπ’ αρ. 44199/28-07-2020 έγγραφο της Γενικής 
Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων 
Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), αποφασίζουμε:

Συμπληρώνεται η υπ’ αρ. Δ1/19368/6633/30-06-2020 
υπουργική απόφαση ως εξής:

Διορίζονται στην ΤΔΕ του ΣΤ΄ Τοπικού Υποκαταστήμα-
τος Μισθωτών Αττικής -Ανατολική του e - ΕΦΚΑ (Σπάτα) 
ο Δαβερώνης Ιωάννης του Ιωάννη με ΑΔΤ ΑΒ 650379, 
εκπρόσωπος των εργοδοτών, ως τακτικό μέλος με ανα-
πληρωτή τον Κορωνιά Ισίδωρο του Γεωργίου με ΑΔΤ
ΑΒ 523069, ομοίως.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Δ1/19368/6633/
30-06-2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 5 Αυγούστου 2020

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ   

Ι

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

 ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 Αριθμ. Δ4δ/45696 
Ορισμός Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου 

και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώ-

νυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΛΑΣΗ 

ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ -

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 4539/2018 (Α΄ 89) Περί Σύστασης Φορέα ανα-

πλάσεως της πόλης των Αθηνών, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με το άρθρο 59 του ν. 4663/2020 (Α΄ 30),

β) του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης», του ν. 4555/2018 και του ν. 4623/2019 όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

γ) του άρθρου 68 και επ. του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) 
«Επιτελικό Κράτος: οργάνωσης, λειτουργία και διαφάνεια 
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της 
κεντρικής δημόσιας διοίκησης»,

δ) του άρθρου 3 του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) «Δημόσιες 
Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)», όπως ισχύει,

ε) των άρθρων 77 και 78 του ν. 4548/2018 (Α΄ 104) 
«Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», 
όπως ισχύει,

στ) του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 (Α΄ 131) Εθνικό 
Τυπογραφείο, Εφημερίς Κυβερνήσεως και λοιπές δια-
τάξεις», όπως ισχύει,

ζ) των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) 
«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτη-
σης νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα 
Διαύγεια και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,

η) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), το οποίο δια-
τηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του αρ. 119 του ν. 4622/
2019 (Α΄ 133) και το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, σε αυτό το στάδιο,

θ) του π.δ. 83/2019 (Α΄ 151) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών,

ι) του π.δ. 132/2017 (Α΄ 160) «Οργανισμός Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας»,
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α) του π.δ. 4/2018 (Α΄ 7) «Οργανισμός Υπουργείου Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού»,

ιβ) του π.δ. 141/2017 (Α΄ 180) «Οργανισμός Υπουργεί-
ου Εσωτερικών»,

ιγ) του π.δ. 123/2017 (Α΄ 151) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών»,

2. Την υπ’ αρ. 163 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί-
ου του Δήμου Αθηναίων (ΑΔΑ: 9ΔΧΒΩ6Μ-03Ψ) της 6ης 
δια περιφοράς Συνεδριάσεως της 23-03-2020.

3. Την υπ΄ αρ. 69001/27-03-2020 απόφαση του Δημάρ-
χου Αθηναίων περί ορισμού Διευθύνοντος Συμβούλου 
και Μελών των Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης 
εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.».

4. Την υπ΄ αρ. YΠΕΝ/ΥΠΡΓ/46486/4663/18-05-2020 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
περί ορισμού εκπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο 
της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.».

5. Το υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/176753/4282/14-04-2020 
έγγραφο του Διευθυντή του Γραφείου Υπουργού Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, περί ορισμού εκπροσώπου 
στο Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την 
επωνυμία «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.».

6. Το υπ΄ αρ. πρωτ. 32792/28-05-2020 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, περί ορισμού εκπροσώπου 
στο Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με 
την επωνυμία «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.».

7. Την από 30-08-2019 παραίτηση του Νικόλαου Μπε-
λαβίλα, από τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος 
Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης 
εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.».

8. Το γεγονός ότι η με υπ’ αρ. 78602/24-07-2020 απόφα-
ση «Έγκριση τροποποίησης του καταστατικού της ανώ-
νυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καταχωρίσθηκε την 24-07-2020
στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) (αριθμ. πρωτ. 
2010627/24-07-2020), αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 
καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗ-
ΝΑΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 του
ν. 4663/2020, ως εξής:

1. Τον Κωνσταντίνο Μπακογιάννη του Παύλου, (Α.Δ.Τ.: 
X 029662) Δήμαρχο Αθηναίων, ως Πρόεδρο.

2. Τον Πολυχρόνη Ακριτίδη του Παναγιώτη, (Α.Δ.Τ.:
Ρ 615800), Μηχανικό ως Διευθύνοντα Σύμβουλο.

3. Τον Βασίλειο – Φοίβο Αξιώτη του Ευστρατίου, (Α.Δ.Τ.: 
ΑΟ 090554) ως μέλος.

4. Τον Ευγένιο (Σάκη) Κολλάτο του Νικολάου, (Α.Δ.Τ.:
Σ 711270), ως μέλος.

5. Την Νίκη Αραμπατζή του Κωνσταντίνου, (Α.Δ.Τ.:
ΑΚ 236031), ως μέλος.

6. Τον Ρήγα Αξελό του Νικολάου, (Α.Δ.Τ.: ΑΙ 546597) 
ως μέλος.

7. Την Καλλιόπη Γιαννοπούλου του Δημητρίου, (Α.Δ.Τ.: 
ΑΗ 578491), ως μέλος.

8. Τον Κωνσταντίνο Φρισήρα του Χρήστου (Α.Δ.Τ.:
ΑΝ 033697), Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μελετών και 
Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων, 
υπάλληλο με Α΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ως 
εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
ως μέλος.

9. Τον Γεώργιο Κοντογιάννη του Δημητρίου (Α.Δ.Τ.:
Π 667561), δημοσιογράφο του Γραφείου Τύπου του 
Υπουργού Εσωτερικών, ως εκπρόσωπο του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών.

10. Τον Ιωάννη Καλημέρη του Γρηγορίου, (Α.Δ.Τ.:
Ρ 105776), Αγρ. Τοπογράφο Μηχανικό Ε.Μ.Π., εκπρό-
σωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως 
μέλος.

11. Τον Βασίλειο Μώκο του Γεωργίου (Α.Δ.Τ.: Χ 077439), 
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώ-
σεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος, εκ-
πρόσωπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, 
ως μέλος.

Η θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης και οι αποδοχές αυτού 
καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονο-
μικών και των εποπτευόντων Υπουργών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα λοιπά μέλη του Δι-
οικητικού Συμβουλίου, πλην του Προέδρου, παύονται 
αζημίως για το Δημόσιο και την «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ 
Α.Ε.», με κοινή απόφαση των εποπτευόντων Υπουργών, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3429/2005 
και του άρθρου 3 του ν. 4539/2018, όπως ισχύουν.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας 
είναι τριετής, η οποία μπορεί να ανανεωθεί μία φορά 
για ισόχρονο διάστημα.

Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης παύ-
ει να ισχύει η υπό στοιχεία Δ4δ/οικ.65328/28-08-2018 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 497) απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 10 Αυγούστου 2020

Οι Υπουργοί

Περιβάλλοντος Πολιτισμού
και Ενέργειας και Αθλητισμού
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

 Υποδομών
Εσωτερικών και Μεταφορών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ   
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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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