
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

6 Φεβρουαρίου 2023 ΤΕΥΧΟΣ  Υ.Ο.Δ.Δ. Αρ. Φύλλου 91

383

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

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Υπουργείο Υγείας

2 Οργανισμοί - Λοιποί Φορείς

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

   Αριθμ. Γ4β/Γ.Π. οικ. 6103 
Αποδοχή παραίτησης του Διοικητή του Γενι-

κού Νοσοκομείου ΚΑΒΑΛΑΣ, αρμοδιότητας της 

4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης, ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4735/2020 «Τροποποίηση του Κώδικα Ιθα-

γένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημό-
σιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής 
Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Αν-
θρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου 
Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική 
και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 197),

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

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

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

ε) της παρ 5 του άρθρου 77, της παρ. 1 του άρθρου 80 
και του άρθρου 148 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσί-
ων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26),

στ) του άρθρου ογδοηκοστού τρίτου του ν. 4812/2021 
«Κύρωση της από 24.3.2021 τροποποίησης της από 
3.2.2020 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο  I 
[Παράρτημα 5 του ν. 4564/2018] και της από 13.5.2021 
τροποποίησης της από 6.9.2018 σύμβασης δωρεάς μετα-
ξύ του Ιδρύματος “Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρ-
χος” και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και 
αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και 
των Παραρτημάτων της, ρυθμίσεις για την αντιμετώπι-
ση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 110),

ζ) 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),

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

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

ι) του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

2. Την υπό στοιχεία Υ 32/9.9.2021 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώ-
τρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα» (Β’ 4185).

3. Την υπό  στοιχεία  Γ4β/Γ.Π.οικ. 1730/13-1-2020 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 16) (ΑΔΑ: ΩΛΕ5465ΦΥΟ-Π8Ο) απόφαση του 
Υπουργού Υγείας, με την οποία διορίσθηκε ο ΚΛΕΙΤΣΙΩ-
ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ως Διοικητής στο Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ.

4. Τις υπ’ αρ. 27858/12.12.2022 και 29368/30.12.2022 
αιτήσεις παραίτησης του ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 
από τη θέση του Διοικητή του Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ, αποφα-
σίζουμε:
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Αποδεχόμαστε την παραίτηση του Διοικητή του Γενι-
κού Νοσοκομείου ΚΑΒΑΛΑΣ, αρμοδιότητας της 4ης Υ.ΠΕ. 
Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Υγείας, ΚΛΕΙΤ-
ΣΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Χρήστου, με Α.Δ.Τ.: Χ 871156, 
από 30.12.2022, ημερομηνία υποβολής της.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7224316126/30.1.2023).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2023

Ο Υπουργός Η Αναπληρώτρια Υπουργός

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ

Ι

2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ   

ΔΗΜΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 Αριθμ. απόφ. 25 
Συγκρότηση Επιτροπής Αρχιτεκτονικού Διαγωνι-

σμού με τίτλο «Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Προ-

σχεδίων για την μελέτη βρεφονηπιακού σταθμού 

επί της οδού Βενιζέλου, στο Ο.Τ. 188Ζ της Κοινό-

τητας Παπάγου». 

 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την περ.  στ’ της παρ.  1 του άρθρου  72 του 

ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλ-
λικράτης» (Α’ 87), σύμφωνα με τις οποίες: «1. Η οικονο-
μική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο αρμόδιο για τον 
έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και 
διοικητικής λειτουργίας του Δήμου. Ειδικότερα, έχει τις 
ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές 
αρμοδιότητες: […] στ) Αποφασίζει για την κατάρτιση των 
όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και 
κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνι-
σμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν 
σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και 
τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και 
αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλ-
λήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους.».

2. Τον ν.  4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) και ειδικότερα το 
τελευταίο εδάφιο του άρθρου 111, όπως προστέθηκε 
με την παρ. 16 του άρθρου 43 του ν. 4605/2019 (Α’ 52).

3. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387/2021 
απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνι-
σμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή 
βραβείων» (Β’ 2239).

4. Το γεγονός ότι η διενέργεια του αρχιτεκτονικού 
διαγωνισμού είναι εγγεγραμμένη στον Προϋπολογι-

σμό του Δήμου Παπάγου - Χολαργού του οικονομικού 
έτους 2023, και στον Κ.Α. 15.7411.0025, με πίστωση, 
ύψους 25.000,00 €, προερχόμενη από τον Τακτικό Προ-
ϋπολογισμό του Δήμου.

5. Την υπ’ αρ. 153/17-1-2023 (ΑΔΑΜ: 23REQ011993376) 
απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, της Οικονομικής υπη-
ρεσίας του Δήμου Παπάγου - Χολαργού για την έγκριση 
δαπάνης και την διάθεση πίστωσης για τον διαγωνισμό 
του θέματος.

6. Την υπ’ αρ. 253/2022 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής «Λήψη απόφασης για την έγκριση Φακέ-
λου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με τίτ-
λο “Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Προσχεδίων για την 
μελέτη βρεφονηπιακού σταθμού επί της οδού Βενιζέ-
λου, στο Ο.Τ. 188Ζ της Κοινότητας Παπάγου”», σύμφω-
να με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑ- 
ΑΠ/48505/387/2021 (Β’ 2239) απόφαση.

7. Την έγκριση των Όρων Αναλυτικής Προκήρυξης 
Ανοιχτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων μιας 
κατηγορίας, με τίτλο «Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Προ-
σχεδίων για την μελέτη βρεφονηπιακού σταθμού επί της 
οδού Βενιζέλου, στο Ο.Τ. 188Ζ της Κοινότητας Παπάγου» 
(ΑΔΑ: 6ΔΕ0ΩΞ1-ΗΩΠ).

8. Την από 14-10-2022 δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (υπ’ αρ. 2022/S 199-
567377 δημοσίευση).

9. Την υπ’ αρ. 20243/14-10-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011421859) 
αναλυτική προκήρυξη του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού 
Προσχεδίων.

10. Την υπ’ αρ. 20244/14-10-2022 (ΑΔΑ: 60ΨΕΩΞ1-
Ψ0Ω) περίληψη της προκήρυξης.

11. Το υπ’ αρ. 19926/10-10-2022 αίτημα του Δήμου 
Παπάγου - Χολαργού προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας σχετικά με τον ορισμό κριτών από τον κα-
τάλογο κριτών του Υ.ΠΕ.Ν.

12. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/5292/68/17-1-2023 
έγγραφο της Διεύθυνσης Μελετών και Έργων Αστικών 
Αναπλάσεων του Υ.ΠΕ.Ν., με το οποίο διαβίβασε το από 
16-1-2023 πρακτικό κλήρωσης μελών από τον κατάλογο 
κριτών για τη διενέργεια του Ανοιχτού Αρχιτεκτονικού 
Διαγωνισμού Προσχεδίων του Δήμου Παπάγου - Χολαρ-
γού και το σχετικό πρακτικό κλήρωσης.

13. Την υπ’ αρ. 54/2023 (ΑΔΑ: Ψ04ΖΩΞ1-1ΑΨ) απόφα-
ση του Δημάρχου σχετικά με τον ορισμό μελών, εκ μέ-
ρους του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, για την συμμε-
τοχή στην κριτική επιτροπή για την αξιολόγηση των 
προτάσεων του εν λόγω Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού 
προσχεδίων, αποφασίζουμε:

1. Την συγκρότηση της Κριτικής Επιτροπής για την αξι-
ολόγηση προτάσεων του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού 
Προσχεδίων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού με τίτλο 
«Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Προσχεδίων για την μελέ-
τη βρεφονηπιακού σταθμού επί της οδού Βενιζέλου, στο 
Ο.Τ. 188Ζ της Κοινότητας Παπάγου», σύμφωνα με το άρ-
θρο 12 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387/2021 
(Β’ 2239) υπουργικής απόφασης, ως εξής:

I. Έναν (1) κριτή οριζόμενο από την διοργανώτρια 
αρχή, διακεκριμένο μέλος αντίστοιχου κλαδικού φορέα:

– Γεώργιος Πανέτσος του Αχιλλέως, Αρχιτέκτονας 
Μηχανικός, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Α.Δ.Τ.: 
ΑΜ 122809,
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– με αναπληρωτή, τον Ιωάννη Αίσωπο του Αλεξάν-
δρου, Αρχιτέκτονα Μηχανικό Πανεπιστημίου Πατρών, 
Α.Δ.Τ.: ΑΚ 205829.

II. Τρεις (3) κριτές από τον κατάλογο κριτών του Υ.Π.ΕΝ. 
της παρ. 3 του άρθρου 12 της υπ’ αρ. 48505/387/2021 από-
φασης, οι οποίοι έχουν επιλεγεί με κλήρωση από τους κα-
ταλόγους κριτών του Υ.Π.ΕΝ.:

Α. Τακτικά μέλη:
– Μαδεμοχωρίτης Γεώργιος του Δημητρίου, Αρχι-

τέκτων Μηχανικός, Ελεύθερος Επαγγελματίας, Α.Δ.Τ.: 
ΑΕ 16654,

– Ντόβρος Βασίλειος του Νικολάου, Αρχιτέκτων Μη-
χανικός, Ελεύθερος Επαγγελματίας, Α.Δ.Τ.: ΑΚ 494768,

– Καλλίρη Αλεξάνδρα του Παύλου, Αρχιτέκτων Μη-
χανικός, Ελεύθερος Επαγγελματίας, Α.Δ.Τ.: ΑΗ 002008.

Β. Αναπληρωματικά μέλη:
– Κοκκινίδου Ευαγγελία του Θεοφίλου, Αρχιτέκτων 

Μηχανικός, Ελεύθερος Επαγγελματίας, Α.Δ.Τ.: ΑΙ 949628,
– Νικολάου Δήμητρα του Σεραφείμ, Αρχιτέκτων Μηχα-

νικός, Ελεύθερος Επαγγελματίας, Α.Δ.Τ.: Κ 922191,
– Χριστοπούλου Βαρβάρα του Κωνσταντίνου, Αρχι-

τέκτων Μηχανικός, Ελεύθερος Επαγγελματίας, Α.Δ.Τ.: 
ΑΗ 576334.

Γ. Επιλαχόντα μέλη που αντικαθιστούν οποιοδήποτε 
αναπληρωματικό ή και τακτικό μέλος, αν και το αντί-
στοιχο αναπληρωματικό μέλος κωλύεται:

– Τσαγγαράκη Δαρεία του Χαριδήμου, Αρχιτέκτων 
Μηχανικός, Ελεύθερος Επαγγελματίας, Α.Δ.Τ.: ΤΑ 002588,

– Πολίτης Θεόδωρος του Χρήστου, Αρχιτέκτων Μη-
χανικός, Ελεύθερος Επαγγελματίας, Α.Δ.Τ.: ΑΖ 605652,

– Λάββα Σταυρούλα του Γεωργίου, Αρχιτέκτων Μηχα-
νικός, Ελεύθερος Επαγγελματίας, Α.Δ.Τ.: Λ 116774.

III. Ένας κριτής εκπρόσωπος της Διοργανώτριας Αρχής
– Χριστίνα Αναγνωστοπούλου του Νικολάου, Αρχιτέ-

κτων Μηχανικός, Προϊστάμενη του Τμήματος Μελετών 
και Έργων Υποδομής του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, 
Α.Δ.Τ.: Χ 681539,

– με αναπληρώτρια την Παρασκευή Τσαρδακλή του 
Αθανασίου, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Προϊστάμενη του 
Τμήματος Τεχνικών Συνεργείων και Εκτέλεσης Εργασιών 
Συντήρησης του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, με Α.Δ.Τ.: 
Π 978815.

2. Ορίζει τον Γεώργιο Πανέτσο του Αχιλλέως, διακεκρι-
μένο μέλος του αντίστοιχου κλαδικού φορέα, ως Πρόε-
δρο της Κριτικής Επιτροπής.

3. Ορίζει ως Γραμματέα της επιτροπής:
– την Κατερίνα Κουτσοσπύρου του Γεωργίου, υπάλ-

ληλο 8μηνης κοινωφελούς εργασίας (ΟΑΕΔ) του Δήμου 
Παπάγου  - Χολαργού, Α.Δ.Τ.: ΑΕ 241120,

– με αναπληρωτή τον Ιωάννη Μπαρλή του Χρήστου, 
υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δή-
μου Παπάγου - Χολαργού, Α.Δ.Τ.: ΑΚ 210418.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Παπάγου, 25 Ιανουαρίου 2023

Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΗΣ   
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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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