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ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

2 Υπουργείο Δικαιοσύνης

3 Υπουργείο Εσωτερικών

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ

 ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

   Αριθμ. 20248 
Διορισμός ενός (1) μέλους στο Διοικητικό Συμ-

βούλιο (Δ.Σ.) του Αραβο-Ελληνικού Επιμελητη-

ρίου Εμπορίου και Αναπτύξεως. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 1 και 5 του ν. 990/1979 «Περί ιδρύσε-

ως Επιμελητηρίου υπό τον τίτλον ΑΡΑΒΟ- ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ» 
(Α’ 266),

β. του άρθρου 13 του π.δ. 421/1981 «Περί Κανονισμού 
Οργανώσεως και λειτουργίας του Επιμελητηρίου υπό 
τον τίτλον «ΑΡΑΒΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ»» (Α’ 113),

γ. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133),

δ. του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς 
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131),

ε. του Κεφαλαίου ΙΑ’ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΠΡΟ-
ΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (άρθρα 75-84) του ν. 4727/2020 
«Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμά-
τωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

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

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

2. Την υπ’ αρ. 105486/17.10.2019 απόφαση του Υπουρ-
γού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός έξι (6) μελών 
στο Διοικητικό Συμβούλιο του Αραβο-Ελληνικού Επι-
μελητηρίου Εμπορίου και Αναπτύξεως» (Υ.Ο.Δ.Δ. 881).

3. Το γεγονός ότι η θητεία των 6 μελών που διορίσθη-
καν με την υπ’ αρ. 105486/17.10.2019 απόφαση έληξε 
στις 24.10.2022.

4. Το υπό στοιχεία 321/ΜΚ/ΒΦ/βφ/18.10.2022 έγγραφο 
του Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Ανα-
πτύξεως, με το οποίο γνωστοποιούνται στον Υπουργό 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων τα τρία μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου του εν λόγω Επιμελητηρίου που ορίζονται 
από την Ένωση των Αραβικών Επιμελητηρίων, παρέχο-
νται πλήρη στοιχεία για τα δύο μέλη από αυτά, ενώ για 
το τρίτο μέλος ανακοινώνεται ότι τα πλήρη στοιχεία του 
θα σταλούν όταν αναλάβει τα καθήκοντά του ως Βοη-
θός Γενικός Γραμματέας για Οικονομικές Υποθέσεις του 
Αραβικού Συνδέσμου.

5. Την υπ’ αρ. 106654/7.11.2022 απόφαση του Υπουρ-
γού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός πέντε 
(5) μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Αραβο-Ελ-
ληνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Αναπτύξεως» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 1053).

6. Το γεγονός ότι με την υπ’ αρ. 106654/7.11.2022 από-
φαση, διορίσθηκαν τα δύο από τα τρία μέλη του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του Αραβο-Ελληνικού Επιμελητη-
ρίου Εμπορίου και Αναπτύξεως, τα οποία ορίζονται από 
την Ένωση των Αραβικών Επιμελητηρίων, ενώ το τρίτο 
μέλος, που είναι, εκ της θέσεώς του, ο Βοηθός Γενικός 
Γραμματέας για Οικονομικές Υποθέσεις του Αραβικού 
Συνδέσμου, δεν διορίσθηκε, καθώς δεν είχε ακόμη ανα-
λάβει τα καθήκοντά του.

7. Το από 22.2.2023 ηλεκτρονικό μήνυμα του Αραβο-
Ελληνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Αναπτύξεως, με 
το οποίο διαβιβάζονται τα πλήρη στοιχεία του Βοηθού 
Γενικού Γραμματέα για Οικονομικές Υποθέσεις του Αρα-
βικού Συνδέσμου.

8. Την υπ’ αρ. 100325/18.10.2022 εισήγηση της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων (παρ. 5.ε του άρθρου 24 του 
ν. 4270/2014).
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9. Την ανάγκη πλήρους συγκρότησης του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου Εμπο-
ρίου και Αναπτύξεως, αποφασίζουμε:

1. Διορίζεται ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
(Δ.Σ.) του Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου 
και Αναπτύξεως ο ALI IBRAHIM A. I. AL-MALKI, κάτοχος 
του υπό στοιχεία PD QAT D022238 διαβατηρίου, Βοη-
θός Γενικός Γραμματέας για Οικονομικές Υποθέσεις του 
Αραβικού Συνδέσμου.

2. Η θητεία του ως άνω μέλους του Διοικητικού Συμ-
βουλίου λήγει ταυτόχρονα με τη λήξη της θητείας των 
πέντε μελών του ίδιου οργάνου που διορίσθηκαν με την 
υπ’ αρ. 106654/7.11.2022 απόφαση.

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 3 Μαρτίου 2023

Ο Υπουργός

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ   

Ι

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

  Αριθμ. 9522/φ.364 
Συγκρότηση της Μόνιμης Επιστημονικής Επιτρο-

πής Προσωπικών Δεδομένων. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 46 του ν. 5002/2022 «Διαδικασία άρσης 

του απορρήτου των επικοινωνιών, κυβερνοασφάλεια και 
προστασία προσωπικών δεδομένων πολιτών» (Α’ 228),

β) της παρ. 2 του άρθρου 89 του Συντάγματος,
γ) του άρθρου 48 του ν. 4938/2022 «Κώδικας Οργανι-

σμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουρ-
γών και λοιπές διατάξεις (Α’ 109),

δ) της περ. α’ της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 2408/1996 
«Τροποποίηση Διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, του 
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Βασικών Κα-
νόνων για τη Μεταχείριση των κρατουμένων και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 104), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 
του άρθρου 62 του ν. 5016/2023 «Διεθνής Εμπορική 
Διαιτησία - Ρυθμίσεις για τη λειτουργία του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ 21),

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

στ) της περ. δ’ της παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 3469/2006 
«Εθνικό Τυπογραφείο Εφημερίς της Κυβερνήσεως και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 131), όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4368/2016 (Α’ 21),

ζ) της υποπαρ.  Δ9 της παρ.  Δ του άρθρου 2 του 
ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του 
Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευ-

ρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για 
την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α’ 94),

η) του Κεφαλαίου Γ’ του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κρά-
τος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 133), 

θ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

ι) 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), όπως τροπο-
ποιήθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 28 έως 41 του 
ν. 4623/2019 (Α’ 134) και του άρθρου 18 του ν. 4625/2019 
(Α’ 139),

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

ιβ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123) και

ιγ) του π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης» (Α’ 7).

2. Τα υπό στοιχεία Γ 80/23.01.2023, 305α/20.02.2023, 
335/08.02.2023 και 5593οικ./22.02.2023 έγγραφα του 
Συμβουλίου της Επικρατείας, της Εισαγγελίας Εφετών 
Πειραιώς, της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσω-
πικού Χαρακτήρα και της Υπηρεσίας Συντονισμού του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, αντίστοιχα, με τα οποία υπο-
δείχθηκαν ο Πρόεδρος, τα τακτικά και αναπληρωματι-
κά μέλη, καθώς και ο γραμματέας της υπό συγκρότηση 
Μόνιμης Επιστημονικής Επιτροπής Προσωπικών Δεδο-
μένων.

3. Την ανάγκη συγκρότησης της Μόνιμης Επιστημονι-
κής Επιτροπής Προσωπικών Δεδομένων.

4. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας, 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ-
ϋπολογισμού. Μεταγενέστερες, ενδεχομένως, δαπάνες 
μετακίνησης, ημερήσιας αποζημίωσης και διανυκτέρευ-
σης θα καλυφθούν με την έκδοση σχετικής απόφασης 
από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Ειδικός Φορέας 1017-
206-0000000 και, ειδικότερα από τους Αναλυτικούς 
Λογαριασμούς Εξόδων 2420404001, 2420403001 και 
2420405001), αποφασίζουμε:

Τη συγκρότηση της Μόνιμης Επιστημονικής Επιτροπής 
Προσωπικών Δεδομένων (Μ.Ε.Ε.Π.Δ.), ως ακολούθως:

1. Ορίζουμε τον Νικόλαο Μαρκόπουλο του Κωνστα-
ντίνου (Α.Δ.Τ.: ΑΖ 078175), Πάρεδρο Συμβουλίου της 
Επικρατείας (ΣτΕ), ως Πρόεδρο της Μ.Ε.Ε.Π.Δ.

2. Ορίζουμε ως τακτικά μέλη της Μ.Ε.Ε.Π.Δ.:
α) τον Δημήτριο Πυργάκη του Θεοδώρου (Α.Δ.Τ.: ΑΕ 

030802), Πάρεδρο ΣτΕ, ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόε-
δρο της Μ.Ε.Ε.Π.Δ. σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος,

β) τον Νικόλαο Φιστόπουλο του Σωτηρίου (Α.Δ.Τ.: ΑΝ 
613914), Αντεισαγγελέα Εφετών Πειραιώς,

γ) την Ευαγγελία (Λίλιαν) Μήτρου του Δημητρίου 
(Α.Δ.Τ.: ΑΑ 008126), Καθηγήτρια του Τμήματος Πληρο-
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φοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανε-
πιστημίου Αιγαίου και δικηγόρο Αθηνών,

δ) τον Γεώργιο Γιαννόπουλο του Νικολάου (Α.Δ.Τ.: ΑΗ 
523651) Αναπληρωτή Καθηγητή της Νομικής Σχολής του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,

ε) τη Φερενίκη Παναγοπούλου του Θεοδώρου (Α.Δ.Τ.: 
AK 633133), Επίκουρη Καθηγήτρια του Παντείου Πανε-
πιστημίου και

στ) τον Φίλιππο Μίτλεττον του Μιχαήλ (Α.Δ.Τ.: 
0000754691), Δικηγόρο Αθηνών.

3. Ορίζουμε τα αναπληρωματικά μέλη της Μ.Ε.Ε.Π.Δ. 
και τη σειρά αναπλήρωσης απόντων ή κωλυομένων τα-
κτικών ή/και αναπληρωματικών μελών, ως εξής:

α) Χριστίνα Τζέμου του Γεωργίου (Α.Δ.Τ.: ΑΕ 491823), 
Εισηγήτρια ΣτΕ,

β) Στυλιανή Φλώρου του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ.: ΑΖ 
605939), Εισηγήτρια ΣτΕ,

γ) Ελένη Χατζοβούλου-Λεμπέση του Θεμιστοκλή 
(Α.Δ.Τ.: ΑΑ 057728), Εισηγήτρια ΣτΕ,

δ) Σπυρίδωνα Τάσση του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ.: ΑΝ 
034624), Δικηγόρο Αθηνών,

ε) Βασίλειο-Μιχαήλ Καρκατζούνη του Στυλιανού 
(Α.Δ.Τ.: ΑΟ 637347), Δικηγόρο Αθηνών,

στ) Απόστολο Βόρρα του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ.: ΑΙ 
679509), Δικηγόρο Αθηνών και

ζ) Κωνσταντίνα Κυριάκου του Δημητρίου (Α.Δ.Τ.: ΑΙ 
641927), Δικηγόρο Αθηνών.

4. Χρέη γραμματέα της Μ.Ε.Ε.Π.Δ. θα εκτελεί η Κων-
σταντίνα Χατζή του Χαραλάμπους (Α.Δ.Τ.: ΑΝ 539616), 
Προϊσταμένη του Γραφείου Συντονισμού Δημοσίων 
Πολιτικών της Υπηρεσίας Συντονισμού του Υπουργεί-
ου Δικαιοσύνης.

5. Με απόφαση του Προέδρου της Μ.Ε.Ε.Π.Δ. μπορεί 
να ορίζονται ομάδες εργασίας με συμμετοχή τακτικών 
και αναπληρωματικών μελών.

6. Στις εργασίες της Μ.Ε.Ε.Π.Δ. συμμετέχουν, κατόπιν 
προσκλήσεως, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 46 του 
ν. 5002/2022, το μέλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) Γρηγόριος Τσόλιας 
του Βασιλείου (ΑΒ 601242), Δικηγόρος Αθηνών, ο οποίος 
αναπληρώνεται από την Κυριακή Καρακάση του Εμμανου-
ήλ (ΑΒ 860415), Ειδική Επιστήμονα-Νομικό της Α.Π.Δ.Π.Χ.

7. Στον Πρόεδρο, τα μέλη και στον εκτελούντα χρέη 
γραμματέα της ομάδας εργασίας ουδεμία αποζημίωση 

καταβάλλεται πέραν τυχόν οδοιπορικών εξόδων, ημερή-
σιας αποζημίωσης και εξόδων διανυκτέρευσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 2 Μαρτίου 2023

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Ι

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ     ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Διορθώσεις Σφαλμάτων

 Στην υπ’ αρ. 9004/01.02.2023 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως Υ.Ο.Δ.Δ. 115 στη σελίδα 517 στην στήλη Α’ 
διορθώνεται:

το εσφαλμένο: «Συντονιστή»,
στο ορθό «Γραμματέα»
και στην ίδια σελίδα στη στήλη Β’ διορθώνεται επίσης:
το εσφαλμένο: «Συντονιστή»,
στο ορθό: «Γραμματέα». 

     Στην υπ’ αρ. 9015/01.02.2023 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως Υ.Ο.Δ.Δ 115 στη σελίδα 517 στη στή-
λη Β’ διορθώνεται:

το εσφαλμένο: «Συντονιστή»,
στο ορθό «Γραμματέα»
και στη σελίδα 518 στη στήλη Β’ διορθώνεται επίσης:
το εσφαλμένο: «Συντονιστή»,
στο ορθό: «Γραμματέα». 

   Στην υπ’ αρ. 5316/23.01.2023 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως Υ.Ο.Δ.Δ 69 στη σελίδα 290 στη στή-
λη Α’ διορθώνεται:

το εσφαλμένο: «Συντονιστή»,
στο ορθό «Γραμματέα»
και στην ίδια σελίδα στη στήλη Β’ διορθώνεται επίσης:
το εσφαλμένο: «Συντονιστή»,
στο ορθό: «Γραμματέα». 

 (Από το Υπουργείο Εσωτερικών)   



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ912 Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 203/06.03.2023

*14002030603230004*

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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