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1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

     Με την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π.οικ.7136/01.02.2023 από-
φαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Υπη-
ρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας που εκδόθηκε 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν.  2345/1995 
«Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φο-
ρείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις», όπως με-
ταγενέστερα συμπληρώθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 23
του ν.  2519/1997 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονο-
μικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες 
διατάξεις», του άρθρου 109 του ν.  4622/2019 «Επιτελικό 
κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης», διορίζεται η ιατρός ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
Μαρία του Ευστάθιου σε θέση ειδικευμένης ιατρού ει-
δικότητας Αναισθησιολογίας με βαθμό Επιμελήτριας Β’ 
στο Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαϊδας «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» 
για τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.), θέση επί 
θητεία του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Υγείας: 768/02.02.2023).
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-

μικού Ελληνικού Δημοσίου: 9722104537/07.02.2023).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπουργείου Εσωτερικών: 6235/ 

07.02.2023).

    Με την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π. 3499/24.01.2023 απόφα-
ση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών 
Υγείας του Υπουργείου Υγείας που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν.  2345/1995 «Οργανω-
μένες υπηρεσίες παροχής προστασίες από φορείς κοι-
νωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις», όπως μεταγενέ-
στερα συμπληρώθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 23 του 
ν.  2519/1997 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνι-
κού Συστήματος Υγείας, Οργάνωση των Υγειονομικών 
Υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατά-
ξεις», του ν.  4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, 

λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκη-
σης», διορίζεται η ιατρός ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 
του ΝΙΚΟΛΑΟΥ σε θέση ειδικευμένης ιατρού Παιδιατρι-
κής, με εισαγωγικό βαθμό Επιμελήτριας Β’, στο Γενικό Νο-
σοκομείο Αργολίδας/Οργανική Μονάδα της έδρας Άρ-
γος, θέση επί θητεία του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Υγείας: 638/25.01.2023).
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-

μικού Ελληνικού Δημοσίου: 7610367528/08.02.2023).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπουργείου Εσωτερικών: 6610/ 

08.02.2023).

    Με την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π.οικ.6069/24.01.2023 από-
φαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Υπη-
ρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας που εκδόθηκε 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν.  2345/1995 
«Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίες από φο-
ρείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις», όπως με-
ταγενέστερα συμπληρώθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 
23 του ν.  2519/1997 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας, Οργάνωση των Υγειονομι-
κών Υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες δια-
τάξεις», του ν.  4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», 
διορίζεται η ιατρός ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
σε θέση ειδικευμένης ιατρού Παιδιατρικής, με εισαγω-
γικό βαθμό Επιμελήτριας Β’, στο Γενικό Νοσοκομείο Αρ-
γολίδας/Οργανική Μονάδα της έδρας Άργος, θέση επί 
θητεία του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Υγείας: 638/25.01.2023).
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-

μικού Ελληνικού Δημοσίου: 1215776838/08.02.2023).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπουργείου Εσωτερικών: 6606/ 

08.02.2023).

    Με την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π.οικ.6071/24.01.2023 από-
φαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Υπη-
ρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας που εκδόθηκε 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν.  2345/1995 
«Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίες από φο-
ρείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις», όπως με-
ταγενέστερα συμπληρώθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 23
του ν.  2519/1997 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του 
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Εθνικού Συστήματος Υγείας, Οργάνωση των Υγειονο-
μικών Υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες 
διατάξεις», του ν.  4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργά-
νωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,των κυ-
βερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκη-
σης», διορίζεται ο ιατρός ΤΡΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΖΗΣΗ 
σε θέση ειδικευμένου ιατρού Παιδιατρικής, με βαθμό 
Διευθυντή, στο Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας/Οργανι-
κή Μονάδα της έδρας Άργος, θέση επί θητεία του κλά-
δου ιατρών Ε.Σ.Υ.

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Υγείας: 638/25.01.2023).
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-

μικού Ελληνικού Δημοσίου: 2714256361/08.02.2023).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπουργείου Εσωτερικών: 6607/ 

08.02.2023).

  Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΑΚΟΥΚΑΚΗ

Ι

    2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 Με προεδρικό διάταγμα της 8ης Φεβρουαρίου 2023, 
που εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού 
Δικαιοσύνης σύμφωνα με:

1. Το άρθρο 30 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων 
και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 4938/2022, 
Α’ 109).

2. Την υπ’ αρ. 569/20.09.2022 πρόταση της Διευθύ-
νουσας το Πρωτοδικείο Σερρών και την υπ’ αρ. 6943/ 
29.09.2022 γνώμη του Διευθύνοντα την Εισαγγελία Εφε-
τών Θεσσαλονίκης.

3. Την υπ’ αρ. 263/15.11.2022 πρόταση της Προέδρου 
Πρωτοδικών Κυπαρισσίας και την υπ’ αρ. 1182/02.12.2022 
γνώμη της Εισαγγελέα Εφετών Καλαμάτας.

4. Την υπ’ αρ. 794/13.12.2022 πρόταση της Προέ-
δρου Πρωτοδικών Μεσολογγίου και την υπ’ αρ. 2756/ 
14.12.2022 γνώμη του Διευθύνοντα την Εισαγγελία Εφε-
τών Δυτικής Στερεάς Ελλάδας.

5. Την υπ’ αρ. 4776/19.12.2022 πρόταση του Τριμελούς 
Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονί-
κης και την υπ’ αρ. 9268/21.12.2022 γνώμη του Διευθύ-
νοντα την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης. 

6. Την υπ’ αρ. 1/04.01.20223 πρόταση της Διευθύ-
νουσας το Πρωτοδικείο Τρικάλων και την υπ’ αρ. 15/ 
11.01.2023 γνώμη του Διευθύνοντα την Εισαγγελία 
Εφετών Λάρισας.

7. Την υπ’ αρ. 22/09.01.2023 πρόταση του Προέδρου 
Πρωτοδικών Ξάνθης.

8. Την υπ’ αρ. 388/28.09.2022 πρόταση του Προέδρου 
Πρωτοδικών Έδεσσας.

9. Την υπ’ αρ. 11505/22.11.2022 πρόταση του Διευθύ-
νοντα το Εφετείο Θράκης.

10. Την υπ’ αρ. 2845/08.09.2021 πρόταση του Προέ-
δρου Εφετών Ναυπλίου.

11. Την υπ’ αρ. 705/25.11.2022 πρόταση του Προέδρου 
Πρωτοδικών Αιγίου.

12. Την υπ’ αρ. 667/01.12.2022 πρόταση του Προϊστα-
μένου του Πρωτοδικείου Δράμας.

13. Tην υπ’ αρ. 38/11.01.2023 πρόταση της Διευθύνου-
σας το Πρωτοδικείο Καλαμάτας.

14. Την υπ’ αρ. 5/12.01.2023 πρόταση της Διευθύνου-
σας το Πρωτοδικείο Χανίων.

Α. Ορίζονται τακτικές ανακρίτριες, για μια τριετία, ως 
ακολούθως:

1. Στο Πρωτοδικείο Σερρών, η Πρωτοδίκης Μαρκέλλα 
Δημητρακοπούλου του Δημητρίου, σε αντικατάσταση 
της Μαρίας Κακαβά του Γεωργίου λόγω προαγωγής και 
τοποθέτησής της στο Πρωτοδικείο Άρτας.

2. Στο Πρωτοδικείο Κυπαρισσίας, η Πρωτοδίκης Ελένη 
Σίψα του Παναγιώτη, σε αντικατάσταση της Αναστασίας 
Ντιούδη του Μιχαήλ.

Β. Ορίζεται ανακρίτρια ανηλίκων, για μία τριετία, στο 
Πρωτοδικείο Κυπαρισσίας, η Πρωτοδίκης Ελένη Σίψα 
του Παναγιώτη, σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Ανα-
στασίας Ντιούδη του Μιχαήλ.

Γ. Ανανεώνονται για δύο (2) ακόμη έτη οι θητείες:
1. Της Πρωτοδίκη Σπυριδούλας Πετροπούλου του 

Λεωνίδα, ως τακτικής ανακρίτριας στο Πρωτοδικείο 
Μεσολογγίου.

2. Της Πρωτοδίκη Κωνσταντίας Παντοπούλου του Χρή-
στου, ως τακτικής ανακρίτριας του 5ου Τακτικού Ανακρι-
τικού Τμήματος στο Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

3. Του Πρωτοδίκη Θωμά Μασούρα του Ιωάννη, ως 
τακτικού ανακριτή στο Πρωτοδικείο Τρικάλων.

Δ. Ορίζονται τακτικοί δικαστές ανηλίκων, για μια διετία, 
ως ακολούθως:

1. Στο Εφετείο Ναυπλίου, η Εφέτης Βικτωρία Κατσάπη 
του Γεωργίου, σε αντικατάσταση του Εφέτη Νικηφόρου 
Πρίντζη του Δημοσθένη, λόγω μετάθεσής του στο Εφε-
τείο Καλαμάτας.

2. Στο Πρωτοδικείο Ξάνθης, η Πρόεδρος Πρωτοδικών 
Αδαμαντία Κρόκου του Χαραλάμπους, σε αντικατάστα-
ση του Προέδρου Πρωτοδικών Αργυρίου Γκόγκολα του 
Θωμά, λόγω μετάθεσής του στο Πρωτοδικείο Αλεξαν-
δρούπολης.

3. Στο Πρωτοδικείο Έδεσσας, η Πρόεδρος Πρωτοδικών 
Παναγιώτα Κολάρη του Δημητρίου-Λαζάρου, σε αντι-
κατάσταση της Προέδρου Πρωτοδικών Αικατερίνης 
Αναστασιάδου του Σάββα, λόγω προαγωγής και τοπο-
θέτησής της στο Εφετείο Ιωαννίνων.

4. Στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας, η Πρόεδρος Πρωτοδι-
κών Αναστασία Βλάχου του Ανδρέα, σε αντικατάσταση 
της Προέδρου Πρωτοδικών Παρασκευής Χρυσοχόου 
του Χρήστου, λόγω λήξης της θητείας της.

Ε. Ορίζονται αναπληρώτριες δικαστές ανηλίκων, για 
μια τριετία, ως ακολούθως:

1. Στο Εφετείο Θράκης, η Εφέτης Πολυξένη Μαρία
Παπασαραντοπούλου του Αριστόδημου, σε αντικατά-
σταση της Εφέτη Αλεξάνδρας Ελένης Σταυροπούλου 
του Αγαθάγγελου, η οποία μετατέθηκε στο Εφετείο 
Κέρκυρας.

2. Στο Πρωτοδικείο Αιγίου, η Πρωτοδίκης Ευαγγελία 
Ψυχάρη του Χρήστου, σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη 
Πανωραίας Σπανού του Δημητρίου, λόγω προαγωγής και 
τοποθέτησής της στο Πρωτοδικείο Ηλείας.

3. Στο Πρωτοδικείο Δράμας, η Πρωτοδίκης Ειρήνη
Πατσιά του Αθανασίου, σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη
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Αναστασίας Κουτράκη του Αναστασίου, λόγω λήξης της 
θητείας της.

ΣΤ. Ανανεώνεται, για ένα (1) ακόμα έτος, η θητεία του 
Πρωτοδίκη Ζήση Δουγαλή του Ιωάννη, ως αναπληρωτή 
δικαστή ανηλίκων στο Πρωτοδικείο Χανίων.

  Ο Υπουργός 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Ι

3 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

    ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

  Με την υπό στοιχεία Φ 30.3/6858/08.02.2023 από-
φαση του Συνηγόρου του Πολίτη, που εκδόθηκε, σύμ-
φωνα με τα άρθρα 1-7, 13, 15 του ν. 4440/2016 (Α’ 224), 
τον ν. 4354/2015 (Α’ 176) και ιδίως τα άρθρα 7, 9 και 11 
του Κεφαλαίου Β’ αυτού, τον ν. 3528/2007 (Α’ 26), τον
ν. 2477/1997 (Α’ 59), τον ν. 3051/2002 (Α’ 220) και ιδίως
την παρ. 5 του άρθρου 4 αυτού, τον ν. 3094/2003 (Α’ 10) 
και ιδίως των παρ.  1 και 3 του άρθρου 5 αυτού, τα 
άρθρα 4, 26 και 27 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39), κατά την 
ημερομηνία έκδοσης του π.δ. 85/2022 (Α’ 232), σε συν-
δυασμό με τα οριζόμενα στην παρ. 3Α του άρθρου 52 
του ν. 4830/2021 (Α’ 169), το π.δ. 410/1988 (Α’ 191), το 
π.δ. 291/1998 (Α’ 210), το π.δ. 273/1999 (Α’ 229) και σε 
συνέχεια του αιτήματος της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνή-
γορος του Πολίτη» στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-
κού Ελληνικού Δημοσίου, με υπ’ αρ. 1257459465/2022 
κωδικό υποβολής, για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, 
κενών οργανικών θέσεων ΠΕ Ειδικού Επιστημονικού 
Προσωπικού της Αρχής, με μετάταξη, στο πλαίσιο του 
Β’ κύκλου του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 
2022, του από 31.01.2023 πρακτικού της Επιτροπής 
[τα μέλη της οποίας ορίστηκαν με την υπό στοιχεία
Φ 28/2641/17.01.2023 (ΑΔΑ: ΡΙΜΗΙΜ0-ΨΜΥ) απόφαση 
του Συνηγόρου του Πολίτη], για την αξιολόγηση των αι-
τήσεων των υποψηφίων για μετάταξη σε θέσεις ειδικού 

επιστημονικού προσωπικού της Ανεξάρτητης Αρχής 
«Συνήγορος του Πολίτη», στο πλαίσιο του Β’ κύκλου του 
Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2022, της από 
11.12.2022 ηλεκτρονικής αίτησης υπ’ αρ. 3310532568 
κωδικό υποβολής της υπαλλήλου, Ελένης Πιπέλια του 
Ιωάννη, στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνι-
κού Δημοσίου, για μετάταξη στην Ανεξάρτητη Αρχή 
«Συνήγορος του Πολίτη», σε οργανική θέση ειδικότη-
τας ΠΕ Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού και με υπ’ 
αρ. 1111059842 κωδικό αυτής, των από 03.02.2023 ηλε-
κτρονικών μηνυμάτων της ανωτέρω υπαλλήλου και του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, απαντητικών 
στο υπό στοιχεία Φ 30.3/5825/02.02.2023 έγγραφο της 
Γραμματείας της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του 
Πολίτη», με το οποίο διαβιβάστηκαν τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά, εντός της ορισθείσας, από το θεσμικό 
πλαίσιο, αποκλειστικής προθεσμίας, για την έκδοση της 
πράξης μετάταξης, καθώς και του υπό στοιχεία 2/187946/
ΔΠΓΚ/19.12.2022 (ΑΔΑ: ΨΙ2ΥΗ-ΗΑΤ) εγγράφου (ορθή 
επανάληψη) της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής 
Πολιτικής - Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αναφορι-
κά με τη βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης στον Τακτικό 
Προϋπολογισμό για τις μετατάξεις και τις αποσπάσεις 
του άρθρου 15 του ν. 4440/2016, για το διάστημα από
01.01.2023 έως 31.12.2023, μετατάσσεται η Ελένη Πιπέλια
του Ιωάννη, υπάλληλος με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, ειδικότητας ΠΕ Αρχαιολόγων - Προϊ-
στορικών - Κλασικών, με βαθμό Α’, σε κενή ομοιόβαθμη 
οργανική θέση ειδικότητας ΠΕ Ειδικού Επιστημονικού 
Προσωπικού της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του 
Πολίτη», με υπ’ αρ. 1111059842 κωδικό αριθμό θέσης, 
με την ίδια σχέση εργασίας και διατήρησή της, τυχόν, 
προσωπικής διαφοράς στις αποδοχές της.

(Αρ. βεβ. των Οικονομικών Υπηρεσιών της Ανεξάρ-
τητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη»: 99/07.02.2023).

  Ο Συνήγορος του Πολίτη

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΤΤΑΚΗΣ   
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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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