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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Υπουργείο Υγείας

2 Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

3 Οργανισμοί - Λοιποί Φορείς

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

   Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 22265 
Τροποποίηση της Γ4β/Γ.Π.οικ.781351/1-11-2018 

(ΦΕΚ ΥΟΔΔ 659/9-11-2018) απόφασης του 

Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγεί-

ας σχετικά με τον ορισμό μελών στο Διοικητικό 

Συμβούλιο του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττι-

κής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ», αρμοδιότητας 2ης Υ.ΠΕ. 

Πειραιώς και Αιγαίου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις:
α) του από 12-6-1947 π.δ. «Περί εγκρίσεως οργανισμού 

του Φρενοκομείου Ζωρζή και Ταρσής Δρομοκαΐτου ή 
Πάφιλα» (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/5-7-1947),

β) του α.ν. 2039/1939 «Περί τροποποιήσεως, συμπλη-
ρώσεως και κωδικοποιήσεως των νόμων περί εκκα-
θαρίσεως και διοικήσεως των εις το Κράτος και υπέρ 
κοινωφελών σκοπών καταλειπομένων κληρονομιών, 
κληροδοσιών και δωρεών» (ΦΕΚ 455/τ.Α΄/24-10-1939) ,

γ) του άρθρου 13 παρ. 10 του ν. 2889/2001 «Βελτίωση 
και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37/τ.Α΄/2-3-2001), όπως ισχύει, 

δ) των άρθρων 7 και 12 του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύ-
στημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α΄/4-4-2005), όπως ισχύουν,

ε) του άρθρου 66 παρ. 11 του ν. 3984/2011 «Δω-
ρεά και Μεταμόσχευση Οργάνων και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 150/τ.Α΄/27-6-2011), όπως συμπληρώθηκε με το 
άρθρο 22 του ν. 4025/2011 «Ανασυγκρότηση Φορέ-
ων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, 
Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 228/Α΄/ 
2-11-2011),

στ) του άρθρου 70 παρ. 3 του ν. 3918/2011 «Διαρθρω-
τικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 31/Α΄/2-3-2011), 

ζ) του άρθρου 6 του ν. 2839/2000 «Ρυθμίσεις θεμά-
των του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 196/Α΄/
12-9-2000), 

η) των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 45/Α΄/9-3-1999), 

θ) του άρθρου 51 παρ. 8 του ν. 4384/2016 «Αγροτι-
κοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του 
αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78/Α΄/
26-04-2016,

ι) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (ΦΕΚ 148/Α΄/09-10-2017), όπως ισχύει,

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

ιβ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ 123/Α΄/17-07-2019).

2. Τις αποφάσεις:
α) Τη με αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.781351/1-11-2018 (ΦΕΚ 

ΥΟΔΔ 659/9-11-2018), ΑΔΑ: 7ΖΧ4465ΦΥΟ-Χ37) από-
φαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού 
Υγείας σχετικά με τον ορισμό μελών στο Διοικητικό Συμ-
βούλιο του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟ-
ΚΑΪΤΕΙΟ», αρμοδιότητας 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου,

β) τη με αριθμ. Γ4β/ΓΠ οικ. 648/7-1-2020 (ΑΔΑ: 
ΨΡΚΤ465ΦΥΟ - 092, ΦΕΚ 29/ΥΟΔΔ/17-1-2020) απόφαση 
του Υπουργού Υγείας «Παύση της παράλληλης άσκησης 
καθηκόντων ως κοινού Διοικητή των διασυνδεόμενων 
Ψ.Ν.Α. και Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ», αρμοδιότητας 2ης 
Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου, ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και 
διορισμός κοινής Διοικήτριας, ΤΣΑΓΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ».

3. Τα έγγραφα:
τη με αριθμ. Β2α./οικ.21492/30-3-2020, προβλε-

πόμενη από την περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του 
ν.  4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-6-2014), όπως ισχύει, 
εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την οποία δεν 
προκύπτει πρόσθετη δαπάνη τόσο σε βάρος του προϋ-
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πολογισμού του φορέα όσο και σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε την Γ4β/Γ.Π.οικ.781351/1-11-2018 
(ΦΕΚ ΥΟΔΔ 659/9-11-2018, ΑΔΑ: 7ΖΧ4465ΦΥΟ-Χ37) 
απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Υγείας σχετικά με τον ορισμό μελών στο Διοικη-
τικό Συμβούλιο του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ», αρμοδιότητας 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και 
Αιγαίου, ως εξής:

ΤΣΑΓΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Ιωάννη, με ΑΔΤ: AM 167314, 
πτυχιούχος της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπο-
ρικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), κοινή Διοικήτρια στα δια-
συνδεόμενα Ψ.Ν.Α. και Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ», ως Πρό-
εδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.

Β. Κατά τα λοιπά, ισχύει η Γ4β/Γ.Π.οικ.781351/1-11-2018 
(ΦΕΚ ΥΟΔΔ 659/9-11-2018, ΑΔΑ: 7ΖΧ4465ΦΥΟ-Χ37) 
απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Υγείας, ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Απριλίου 2020

Ο Υπουργός

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ 

Ι

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

   Με την 3111/31-3-2020 απόφαση του Υπουργού Με-
τανάστευσης και Ασύλου, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 
131 Α΄) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσε-
ως και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύουν, του άρθρου 28 
παρ. 4 και 5 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α΄) «Ανοικτή 
διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφορι-
ών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, […] και άλλες 
διατάξεις» όπως ισχύει, των άρθρων 8 και 11 παρ. 2 του 
ν. 4375/2016 (ΦΕΚ 51 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία Υπη-
ρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδο-
χής και Ταυτοποίησης […] και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύουν, του άρθρου 116 παρ. 8 και 9 του ν. 4622/2019 
(ΦΕΚ 133 Α΄) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουρ-
γία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», του
π.δ. 4/2020 (ΦΕΚ 4 Α΄) «Σύσταση Υπουργείου Μετανά-
στευσης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων 
του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργεί-
ων», του π.δ. 9/2020 (ΦΕΚ 10 Α΄) «Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων Προστασίας 
του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου», του
π.δ. 18/2020 (ΦΕΚ 34 Α΄) «Μετονομασία και σύσταση Γε-
νικών και Ειδικών Γραμματειών στο Υπουργείο Μετανά-
στευσης και Ασύλου», την 16.1/17003/27-12-2016 (ΦΕΚ 
49/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./6-2-2017) απόφαση του Γενικού (Τομεα-
κού) Γραμματέα Υποδοχής του πρώην Υπουργείου Με-
ταναστευτικής Πολιτικής «Διορισμός Διοικητή Κέντρου 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης Κω», την 12526/13-1-2020 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολι-
τικής, Υποδοχής και Ασύλου του Υπουργείου Προστασίας 
του Πολίτη «Αποδοχή παραίτησης της Διοικήτριας του 
Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης Κω, της Υπηρεσίας 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης» η οποία δεν δημοσιεύ-
θηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δυνάμει του 
άρθρου 9 παρ. 9 εδαφ. β΄ του ν. 3469/2006 (Α΄ 131), όπως 
ισχύει, την 2246/5-3-2020 (ΦΕΚ 714 Β΄) απόφαση του 
Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύ-
λου και παροχή εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Υπουρ-
γού» στον Γενικό Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής 
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου», την από
15-11-2019 αίτηση παραίτησης της Μαρίας Κρητικού 
από τη θέση της Διοικήτριας του Κέντρου Υποδοχής 
και Ταυτοποίησης Κω της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυ-
τοποίησης, την 12514/13-1-2020 βεβαίωση του τεως 
Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υπο-
δοχής και Ασύλου για την ολοκλήρωση της διενέργειας 
αυτεπάγγελτου ελέγχου γνησιότητας των δικαιολογη-
τικών πρόσληψης της Μαρίας Κρητικού του Σεβαστού, 
γίνεται αποδεκτή από 23-12-2019 η αίτηση παραίτησης 
της Μαρίας Κρητικού του Σεβαστού, με ΑΔΤ: ΑΖ 609762, 
από τη θέση της Διοικήτριας του Κέντρου Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης Κω της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτο-
ποίησης. Ως τελευταία ημέρα άσκησης των καθηκόντων 
της ορίζεται η 23-12-2019, ημερομηνία αποδοχής της 
παραίτησής της, και καταβάλλονται οι αποδοχές που 
προβλέπονται, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την 
αιτία αυτή.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1113886117/30-12-2019).

  Με εντολή Υπουργού 
Ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής

ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Ι

3 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

    Αριθμ. Π/112/4384 
Τροποποίηση της Π/112/4364/2018 (ΥΟΔΔ 194/ 

05.04.2018) απόφασης της Ελληνικής Επιτροπής 

Ατομικής Ενέργειας «Σύσταση και συγκρότηση 

της Εθνικής Επιτροπής Διαχείρισης Ραδιενεργών 

Αποβλήτων (ΕΕΔΡΑ)».

  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 1733/1987 (Α΄ 171), άρθρο 28 «Σύσταση της 

Ε.Ε.Α.Ε.», όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του κεφαλαίου Ε΄ «Διαχείριση Πυρηνι-

κής Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας - Ελλη-
νική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)» (άρθρα 39-46 
και 90) του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) «Έρευνα, Τεχνολογική 
Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».
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3. Τον ν. 4622/2019 (Α´ 133), άρθρο 111 «Οργανωτικές 
διατάξεις Υπουργείων» και ιδίως την παρ. 5 του άρθρου 
αυτού.

4. Το π.δ. 404/1993 «Οργανισμός της ΕΕΑΕ» (Α΄ 173).
5. Το π.δ. 122/2013 «Προσαρμογή της ελληνικής νομο-

θεσίας στην Οδηγία 2011/70/Ευρατόμ του Συμβουλίου 
της 19ης Ιουλίου 2011 περί θεσπίσεως κοινοτικού πλαι-
σίου για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση αναλωθέ-
ντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων» (Α΄ 177), 
ιδίως το άρθρο 15 παρ. 3β, όπως προστέθηκε με το άρ-
θρο 1 παρ. 9 του π.δ. 91/2017.

6. Το π.δ. 91/2017 «Νομοθετικό, ρυθμιστικό και οργα-
νωτικό πλαίσιο για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση 
αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων 
και τροποποίηση του π.δ. 122/2013» (Α΄ 130) και ιδίως 
το άρθρο 1 παρ. 9.

7. Την 226244/21.12.2017 απόφαση του Υπουργού και 
του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων «Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και με-
λών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτρο-
πής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)» (ΥΟΔΔ 697/22.12.2017).

8. Την Π/112/4364/2018 απόφαση της Ελληνικής Επι-
τροπής Ατομικής Ενέργειας «Σύσταση και συγκρότηση 
της Εθνικής Επιτροπής Διαχείρισης Ραδιενεργών Απο-
βλήτων (ΕΕΔΡΑ)» (ΥΟΔΔ 194/05.04.2018), όπως έχει τρο-
ποποιηθεί με την 7β/254/2018 απόφαση (ΥΟΔΔ 325/ 
07.06.2018).

9. Την αριθμ. 264η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της ΕΕΑΕ της 18.10.2019, θέμα 5, κατά την οποία 
εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος να προβεί στην τροπο-
ποίηση της απόφασης συγκρότησης της Εθνικής Επι-
τροπής Διαχείρισης Ραδιενεργών Αποβλήτων (ΕΕΔΡΑ).

10. Το αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΓΣΔΑ/17287/94/14.02.2020 έγ-
γραφο της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης 
Αποβλήτων, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με 
το οποίο ορίζεται ο εκπρόσωπος του φορέα στην Εθνική 
Επιτροπή Διαχείρισης Ραδιενεργών Αποβλήτων (ΕΕΔΡΑ).

11. Το αριθμ. οικ.92812/20.12.2019 έγγραφο του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με το οποίο 
ορίζονται οι εκπρόσωποι του φορέα στην Εθνική Επι-
τροπή Διαχείρισης Ραδιενεργών Αποβλήτων (ΕΕΔΡΑ).

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού ούτε εις βάρος του Ειδικού Λογαρια-
σμού της ΕΕΑΕ, αποφασίζει:

1. Η παράγραφος 6 του μέρους Α της Π/112/4364/2018 
απόφασης της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργει-
ας «Σύσταση και Συγκρότηση της Εθνικής Επιτροπής 
Διαχείρισης Ραδιενεργών Αποβλήτων (ΕΕΔΡΑ)» (ΥΟΔΔ 
194/05.04.2018), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακο-
λούθως:

«6. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Ευαγγέλου (Α.Δ.Τ.: 
Π 946322), υπάλληλος κλάδου ΠΕ Μηχανικών, από τη 
Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων, ως εκπρόσωπος της 
Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλή-
των του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

2. Η παράγραφος 8 του μέρους Α της Π/112/4364/2018 
απόφασης της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργει-
ας «Σύσταση και Συγκρότηση της Εθνικής Επιτροπής 
Διαχείρισης Ραδιενεργών Αποβλήτων (ΕΕΔΡΑ)» (ΥΟΔΔ 
194/05.04.2018), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακο-
λούθως:

«8. ΕΥΔΟΚΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ του Νικολάου (Α.Δ.Τ.:
ΑΙ 626244), υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονο-
μικού, Προϊσταμένη του Τμήματος Οδικών Μεταφορών 
Επικίνδυνων Εμπορευμάτων και Ευπαθών Τροφίμων της 
Διεύθυνσης Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών, ως 
εκπρόσωπος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφο-
ρών, με αναπληρώτρια την ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΡΑΤΖΑ του Νικο-
λάου (Α.Δ.Τ. Τ 935159), υπάλληλο κλάδου ΤΕ Μηχανικών 
που υπηρετεί στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών Επικίνδυ-
νων Εμπορευμάτων και Ευπαθών Τροφίμων της Διεύθυν-
σης Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών».

3. Η θητεία των ως άνω μελών άρχεται από την δημο-
σίευση της παρούσας και λήγει με απόφαση της ΕΕΑΕ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αγία Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2020 

Ο Πρόεδρος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ   
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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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