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1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

 Αριθμ. 12028 
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 76117/7-10-2021 από-

φασης «Διορισμός Προέδρου, μελών και γραμ-

ματέα στην Β’ ΤΔΕ του Περιφερειακού Υποκατα-

στήματος Μισθωτών Αττικής - Πειραιώς - Νήσων 

του e-ΕΦΚΑ με έδρα τον Πειραιά» (ΥΟΔΔ 898).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. των περ. α και β της παρ. 2 του άρθρου 52 και του 

άρθρου 53 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής 
Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδο-
τικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος 
και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α’ 85), 

β. των άρθρων 1 και 2 του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική 
μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού 
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 43),

γ. της υποπερ. 6 της περ. Δ της παρ. ΙΙ 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),

δ. 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),

ε. του άρθρου 48 του ν. 2676/1999 «Οργανωτική και 

λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής 
ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α’ 1),

στ. του άρθρου 13 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώ-
δικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45),

ζ. 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-
ξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση 
της εθνικής οικονομίας”, και άλλες διατάξεις» (Α’ 41),

η. του άρθρου 34 του ν. 4331/2015 «Μέτρα για την 
ανακούφισή 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),

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 άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 236),

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),

ια. του π.δ 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ιβ. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

2. Την υπ’ αρ. οικ.71672/27-09-2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πα-
ναγιώτη Τσακλόγλου» (Β’ 4443).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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3. 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.Κ.Α. του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΥΟΔΔ 486).

4. Την υπό στοιχεία 0235/Συν.18η/14-06-2013 πράξη 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγ-
χου Δαπανών στο Ι’ Τμήμα.

5. Την υπ’ αρ. 96463/26-11-2021 απόφαση του Υφυ-
πουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Συ-
νέχιση λειτουργίας Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών» 
(Β’ 5975).

6. Την υπ’ αρ. 76117/7-10-2021 απόφαση του Υφυ-
πουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Διορι-
σμός Προέδρου, μελών και γραμματέα στην Β’ ΤΔΕ του 
Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής - 
Πειραιώς - Νήσων του e-ΕΦΚΑ με έδρα τον Πειραιά» 
(ΥΟΔΔ 898), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 89182/
9-11-2021 όμοια (ΥΟΔΔ 988).

7. Το υπ’ αρ. 425939/25-10-2021 έγγραφο του e-ΕΦΚΑ, 
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 76117/7-10-2021 απόφα-
σης και τον διορισμό στην Β’ ΤΔΕ της Τοπικής Διεύθυνσης 
Α’ Πειραιώς με έδρα τον Πειραιά του e-ΕΦΚΑ, της Κου-
λουκάκου Αρχοντούλας του Παναγιώτη με ΑΔΤ Ρ 596759, 
υπαλλήλου της Διεύθυνσης ως τακτικής γραμματέα με 
αναπληρώτρια την Χρυσόγελου Ευαγγελία του Κωνστα-
ντίνου με ΑΔΤ ΑΑ 041823, σε αντικατάσταση, αντίστοιχα 
της Κοντού Μαρίας του Κωνσταντίνου με ΑΔΤ Ρ 666090 
και της Ράννο Κοντσίτας του Αντονίνο με ΑΔΤ ΑΙ 020816.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 76117/7-10-2021 από-
φαση, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2022

Ο Υφυπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ

Ι

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Αριθμ. Γ4β/Γ.Π. 1691 
   Αποδοχή παραίτησης της Προσωρινής Διοική-

τριας του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΥΓΕΙΑΣ (Γ.Ν. - Κ.Υ.) ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ», 

αρμοδιότητας της 2ης Υγειονομικής Περιφέρει-

ας (Υ. Πε.) Πειραιώς και Αιγαίου, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 

λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-

νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’133),

β) του τρίτου άρθρου του ν. 3527/2007 «Κύρωση συμ-
βάσεων υπέρ νομικών προσώπων, εποπτευόμενων από 
το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 25),

γ) του άρθρου 7 του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατά-
ξεις» (Α’ 81), 

δ) της παρ. 5 του άρθρου 77, της παρ. 1 του άρθρου 
80 και του άρθρου 148 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του 
Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α’ 26),

ε) του άρθρου 34 του ν. 4461/2017 «Μεταρρύθμιση της 
Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, 
Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων 
νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων 
του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 38),

στ) του άρθρου 2 του ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιό-
τητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή 
του νόμου: «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματο-
δοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελλη-
νικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του 
Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελλη-
νικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 
Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις 
για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της 
εθνικής οικονομίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 41), 

ζ) της παρ. 5 του άρθρου 74 του ν. 4445/2016 «Εθνικός 
Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιο-
λόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινω-
νικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη 
και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’ 85) και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 236),

η) της υπό στοιχεία Υ 32/9.9.2021 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώ-
τρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα»(Β’ 4185),

θ) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α’ 148), 

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

ια) του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155),

2. Την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.32276/8-6-2021 (ΑΔΑ: 
Ψ7Υ0465ΦΥΟ-Ξ4Η (ΥΟΔΔ 451) απόφαση του Υπουρ-
γού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με την 
οποία διορίσθηκε η ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - 
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ως Προσωρινή Διοικήτρια στο Γ.Ν. - Κ.Υ. ΚΑ-
ΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ».

3. Την υπ’ αρ. 63/5-1-2022 αίτηση παραίτησης της ΕΜ-
ΜΑΝΟΥΗΛ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ από τη θέση της 
Προσωρινής Διοικήτριας στο Γ.Ν. - Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ 
ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ», αποφασίζουμε:

Αποδεχόμαστε την παραίτηση της Προσωρινής Δι-
οικήτριας του Γ.Ν. - Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» 
αρμοδιότητας της 2ης Υ. Πε. Πειραιώς και Αιγαίου, ΕΜ-
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ΜΑΝΟΥΗΛ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ του Αντωνίου, 
με Α.Δ.Τ.: Χ 558441.

(Αρ.βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1181181085/18.2.2022).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2022

Ο Υπουργός Η Αναπληρώτρια Υπουργός

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ  ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ

Ι

3 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αριθμ. 3971 
    Διαπιστωτική Πράξη εκλογής Διευθύντριας Ερ-

γαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Βιοστατιστι-

κής και Μεθοδολογίας Βιοϊατρικής Έρευνας» 

του Τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών 

Υγείας (Πτολεμαΐδα) του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 92/2003 «Ίδρυση Πανεπιστη-

μίου Δυτικής Μακεδονίας» (Α’ 83).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν. 4310/2014 «Έρευ-

να, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 258), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 60 
τον ν. 4386/2016 (Α’ 83).

3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ (άρθρα 13-22 «ΠΑ-
ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») του ν. 4610/2019 
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά 
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70).

4. Την υπό στοιχεία 137444/Ζ1/06-09-2019 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός 
Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Μακεδονίας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 709).

5. Την υπό στοιχεία 105170/Ζ1/12-08-2020 υπουργική 
απόφαση (Υ.Ο.Δ.Δ. 650) με την οποία διαπιστώθηκε ότι η 
θητεία των υπηρετούντων Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας παρατείνεται 
έως τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών ετών, 
ήτοι έως 31-08-2023.

6. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ-

γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις (Α’ 112).

7. Την υπ’ αρ. 7560/17-08-2021 πρυτανική πράξη (ΑΔΑ: 
6899469Β7Κ-ΖΟΞ) «Συγκρότηση της προσωρινής Συνέ-
λευσης του μη αυτοδύναμου Τμήματος Μαιευτικής (με 
έδρα την Πτολεμαΐδα) της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, λόγω λήξης της 
θητείας του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του 
Τμήματος στις 31-08-2021».

8. Τις παρ. 1-10 του άρθρου 28 «Σύσταση, οργάνωση 
και λοιπά θέματα» και τις παρ.  1-3 του άρθρου 29 «Δι-
ευθυντής Εργαστηρίου και Μουσείου» του ν. 4485/2017 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114) κα-
θώς και του άρθρου 115 «Ανάδειξη Διευθυντή Κλινικής, 
Εργαστηρίου και Μουσείου» του ν. 4692/2020 (Α’ 111).

9. Την υπ’  αρ. 5204/11-11-2021 (Β’ 5244) υπουργι-
κή απόφαση για τη λειτουργία της ψηφιακής κάλπης 
«ΖΕΥΣ».

10. Την υπό στοιχεία 147084/Ζ1/16-11-2021 υπουργι-
κή απόφαση «Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της 
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των εκλογικών διαδικασιών 
των οργάνων των Α.Ε.Ι. - Ρύθμιση των τεχνικών ή οργα-
νωτικών μέτρων σχετικά με τη διεξαγωγή της διαδικα-
σίας και την προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα» (Β’ 5364).

11. Την υπό στοιχεία 7034/28.7.2021 απόφαση του 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
«Ίδρυση Εργαστηρίου του Τμήματος Μαιευτικής της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας με τίτλο «Εργαστήριο Βιοστατιστικής και 
Μεθοδολογίας Βιοϊατρικής Έρευνας» (Β’ 3884).

12. Την υπ’ αρ. 535/13-12-2021 (ΑΔΑ: 9950469Β7Κ-
ΥΜΣ) Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή/
Διευθύντριας του Εργαστηρίου του Τμήματος Μαιευτι-
κής με τίτλο: «Εργαστήριο Βιοστατιστικής και Μεθοδο-
λογίας Βιοϊατρικής Έρευνας».

13. Το υπ’ αρ. 957/14-02-2022 πρακτικό εκλογής Διευ-
θυντή Εργαστηρίου του Τμήματος Μαιευτικής του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο: «Εργαστήριο 
Βιοστατιστικής και Μεθοδολογία Βιοϊατρικής Έρευνας», 
διαπιστώνει:

την εκλογή της Σοφίας Αναστασιάδου του Δημητρί-
ου, Καθηγήτρια του Τμήματος Μαιευτικής, με ΑΔΤ: ΑΝ 
746087, στη θέση Διευθύντριας, για τριετή θητεία, στο 
«Εργαστήριο Βιοστατιστικής και Μεθοδολογίας Βιοϊα-
τρικής Έρευνας» του Τμήματος Μαιευτικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακε-
δονίας».

  Κοζάνη, 15 Φεβρουαρίου 2022

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ   
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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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