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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

2 Οργανισμοί - Λοιποί Φορείς

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

 ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

   Με την υπό στοιχεία ΔΥΜΣ/Φ4/2/1032/14-1-2021 από-
φαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 261
παρ. 2 του ν. 4555/2018 (Α’ 133), μετατάσσεται ο μόνι-
μος υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διεκπεραίωσης 
Υποθέσεων Πολιτών, Καραγιάννης Κωνσταντίνος του 
Οδυσσέα, από το ΚΕΠ με κωδικό 0926 του Δήμου Ελασ-
σόνας Νομού Λάρισας στο ΚΕΠ με κωδικό 1046 του ίδιου 
Δήμου, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει.

      Με την υπό στοιχεία ΔΥΜΣ/Φ4/1/1033/14-1-2021 από-
φαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 261 
παρ. 2 του ν. 4555/2018 (Α’ 133), μετατάσσεται ο μόνι-
μος υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διεκπεραίωσης 
Υποθέσεων Πολιτών, Αλή Ιλχάν του Χασάν, από το ΚΕΠ 
με κωδικό 0306 του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών Νομού 
Ροδόπης στο ΚΕΠ με κωδικό 0595 του Δήμου Ιάσμου 
Νομού Ροδόπης, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης 
που κατέχει.

  O Yφυπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Ι

2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

    ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛIAΣ 

 Με την υπό στοιχεία 24995/20/ΓΠ/29-12-2020 πράξη 
του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16, 19 
και 20 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει σήμερα και την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/
Ζ2/27-1-2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 
Φ.122.1./86/83263/Ζ2/30-6-2020 (Β’ 2657), διορίζεται 
μετά από εξέλιξη, ο μόνιμος Αναπληρωτής Καθηγητής, 
Δημήτριος Ιακωβίδης του Κωνσταντίνου, σε μόνιμη θέση 
Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο 
«Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων και Συστήματα Στήρι-
ξης Ιατρικών Αποφάσεων», του Τμήματος Πληροφορι-
κής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, της Σχολής Θετικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, επειδή έχει 
τα νόμιμα προσόντα (προκήρυξη Γ΄ 816/2020). 

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμά-
των: 289/22-1-2021).

      Με την υπό στοιχεία 97/21/ΓΠ/7-1-2021 πράξη του 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16, 19 και 20
του ν. 4009/2011 (Α’  195), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήμερα και την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/
Ζ2/27-1-2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 
Φ.122.1./86/83263/Ζ2/30-6-2020 (Β’ 2657), διορίζεται 
μετά από εξέλιξη, ο μόνιμος Αναπληρωτής Καθηγητής, 
Ηλίας Κεβόρκ του Σταύρου, σε μόνιμη θέση Καθηγη-
τή πρώτης βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο «Οι-
κονομική της Διοίκησης», του Τμήματος Οικονομικών 
Επιστημών, της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, επειδή έχει 
τα νόμιμα προσόντα (προκήρυξη Γ΄ 816/2020). 

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμά-
των: 289/22-1-2021).

      Με την υπό στοιχεία 24824/20/ΓΠ/24-12-2020 πράξη 
του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16, 19 
και 20 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει σήμερα και την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/
Ζ2/27-1-2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 
Φ.122.1./86/83263/Ζ2/30-6-2020 (Β’ 2657), διορίζεται 
μετά από εξέλιξη, ο μόνιμος Αναπληρωτής Καθηγητής, 
Δημήτριος Τόντης του Κωνσταντίνου, σε μόνιμη θέση 
Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο 
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«Παθολογική Ανατομική των Ζώων - Κτηνιατροδικαστι-
κή», του Τμήματος Κτηνιατρικής, της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, επειδή έχει τα νό-
μιμα προσόντα (προκήρυξη Γ΄ 578/2020). 

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμά-
των: 289/22-1-2021).

  Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ

Ι

    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

 Με την υπ’ αρ. 2945/43003/21-12-2020 πράξη του 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του 
ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως αντικαταστάθηκε με το άρ-
θρο 70 του ν. 4386/2016 (Α’ 83) και το άρθρο τέταρτο 
του ν. 4405/2016 (Α’ 129), το άρθρο 20 του ν. 4009/2011 
(Α’ 195), όπως ισχύει, την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/
Ζ2/27-1-2017 (Β’ 225) απόφαση του Υπουργού Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΑΠΕΛΛΑ) και και την 
υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30-6-2020 (Β’ 2657) 
απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
διορίζεται η μόνιμη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΜΑΡΙΑ 
ΓΕΡΑΓΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, σε μόνιμη θέση καθηγητή της 
βαθμίδας του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του Τομέα 
Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας και Γεωδυναμικής του Τμή-
ματος Γεωλογίας, της Σχολής Θετικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο «Αρ-
χαιολογική Ωκεανογραφία» (προκήρυξη Γ΄ 432/2020).

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμά-
των: 289/22-1-2021).

      Με την υπ’ αρ. 2952/43115/21-12-2020 πράξη του 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του 
ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως αντικαταστάθηκε με το άρ-
θρο 70 του ν. 4386/2016 (Α’ 83) και το άρθρο τέταρτο 
του ν. 4405/2016 (Α’ 129), το άρθρο 20 του ν. 4009/2011 
(Α’ 195), όπως ισχύει, την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/
Ζ2/27-1-2017 (Β’ 225) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΑΠΕΛΛΑ) και και την υπό 
στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30-6-2020 (Β’ 2657) από-
φαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, δι-
ορίζεται ο μόνιμος Αναπληρωτής Καθηγητής ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
ΒΛΑΧΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, σε μόνιμη θέση καθηγητή της 
βαθμίδας του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του Τομέα 
Υλικού και Αρχιτεκτονικής των Υπολογιστών του Τμήμα-
τος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληρο-
φορικής, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία και Αρχι-
τεκτονική Οπτικών Δικτύων» (προκήρυξη Γ΄ 2139/2019).

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμά-
των: 289/22-1-2021).

  Ο Πρύτανης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

    ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 Με την υπ’ αρ. 32861/28-1-2021 πράξη του Υποδιοικη-
τή του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφά-
λισης, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλι-
κής σχέσης του μόνιμου υπαλλήλου του Ηλεκτρονικού 
Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (πρώην Ο.Α.Ε.Ε.) 
ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΛΟΥΚΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Α.Μ.: 24015-0726), 
της ΔΕ κατηγορίας, του κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣ-
ΤΗΡΙΞΗΣ με Α’ βαθμό, από 30-10-2020, ημερομηνία 
υποβολής της β’ αίτησης παραίτησής του, σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του ν. 3528/2007.

(Ημερομηνία υποβολής α’ αίτησης παραίτησης 
5-10-2020).

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3998895277/26-1-2021).

    Με την υπ’ αρ. 32872/28-1-2021 πράξη του Υποδιοικη-
τή του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφά-
λισης, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής 
σχέσης του μόνιμου υπαλλήλου του Ηλεκτρονικού Εθνι-
κού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) 
ΜΑΡΓΕΤΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Α.Μ.: 22553-17632), 
της ΠΕ κατηγορίας, του κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟ-
ΝΟΜΙΚΟΥ με Α’ βαθμό, από 27-11-2020, ημερομηνία 
υποβολής της β’ αίτησης παραίτησής του, σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του ν. 3528/2007.

(Ημερομηνία υποβολής α’ αίτησης παραίτησης 
11-11-2020).

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2866838105/26-1-2021).

    Με την υπ’ αρ. 32886/28-1-2021 πράξη του Υποδιοικη-
τή του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφά-
λισης, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής 
σχέσης του μόνιμου υπαλλήλου του Ηλεκτρονικού Εθνι-
κού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) 
ΦΑΡΣΑΡΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Α.Μ.: 22790-
18232), της ΔΕ κατηγορίας, του κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ με Α’ βαθμό, από 29-10-2020, ημερομηνία 
υποβολής της β’ αίτησης παραίτησής του, σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του ν. 3528/2007.

(Ημερομηνία υποβολής α’ αίτησης παραίτησης 
9-10-2020).

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1031181036/26-1-2021).

  Ο Υποδιοικητής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Ι

   ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

  Με την υπ’ αρ. 2150/4-12-2020 πράξη του Διοικητή του 
Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του 
άρθρου 148 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτι-
κών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως κυρώθη-
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κε με τον ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική 
σχέση του Χωβαρδά Χρήστου του Γεωργίου, μόνιμου 
υπαλλήλου του Νοσοκομείου Κατηγορίας ΥΕ Κλάδου ΥΕ 
Προσωπικού Καθαριότητας ειδικότητας Πλυντών με βαθ-
μό Β’, λόγω συνταξιοδότησης από 30-11-2020, ημερο-
μηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής του.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3060475611/2-12-2020).

      Με την υπ’ αρ. 38/8-1-2021 πράξη του Διοικητή του 
Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του 
άρθρου 148 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτι-
κών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως κυρώθη-
κε με τον ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική 
σχέση του Βασιλείου Βασιλείου του Χρήστου, μόνιμου 
υπαλλήλου του Νοσοκομείου κατηγορίας ΤΕ κλάδου ΤΕ 
Φυσικοθεραπευτών, με Βαθμό Α’, λόγω συνταξιοδότη-
σης, από 31-12-2020, ημερομηνία υποβολής της δεύτε-
ρης αίτησης παραίτησής του. 

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8984167127/7-1-2021).

      Με την υπ’ αρ. 2037/23-11-2020 πράξη του Διοικητή 
του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑ-
ΤΕΙΟ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5 του άρθρου 148 του Κώδικα Κατάστασης Δημο-
σίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., 
όπως κυρώθηκε με τον ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια 
η υπαλληλική σχέση της Κολοκοτρώνη Ελένης του Ανα-
στασίου, υπαλλήλου του Νοσοκομείου Κατηγορίας ΤΕ 
Κλάδου ΤΕ Φυσικοθεραπευτών, με βαθμό Α’, λόγω συ-
νταξιοδότησης από 19-11-2020, ημερομηνία υποβολής 
της δεύτερης αίτησης παραίτησής της. 

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7487107774/23-11-2020).

      Με την υπ’ αρ. 1886/4-11-2020 πράξη του Διοικητή του 
Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του 
άρθρου 148 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτι-
κών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως κυρώθη-
κε με τον ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική 
σχέση της Δρόσου Βασούλας του Δημητρίου, μόνιμης 
υπαλλήλου του Νοσοκομείου Κατηγορίας ΤΕ Κλάδου 
ΤΕ Νοσηλευτικής με βαθμό Α’, λόγω συνταξιοδότησης 
από 30-10-2020, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης 
αίτησης παραίτησής της. 

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1557111217/2-11-2020).

      Με την υπ’ αρ. 26/7-1-2021 πράξη του Διοικητή του 
Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του 
άρθρου 148 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτι-
κών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως κυρώθη-
κε με τον ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική 
σχέση της Μαυρουδή Κωνσταντίας του Φωτίου, μόνιμης 
υπαλλήλου του Νοσοκομείου Κατηγορίας ΤΕ Κλάδου 
ΤΕ Νοσηλευτικής, με βαθμό Α’, λόγω παραίτησης από 
28-12-2020, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτη-
σης παραίτησής της.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9119918651/5-1-2021).

      Με την υπ’ αρ. 49/12-1-2021 πράξη του Διοικητή του 
Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρ-
θρου 148 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως κυρώθηκε με 
τον ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση 
του Καπετανίδη Παναγιώτη του Μηνά, μόνιμου υπαλλή-
λου του Νοσοκομείου Κατηγορίας ΥΕ Κλάδου ΥΕ Εργατών, 
με βαθμό Β’, λόγω συνταξιοδότησης από 31-12-2020, ημε-
ρομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1209075887/7-1-2021).

      Με την υπ’  αρ. 2290/21-12-2020 πράξη του Διοικητή 
του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑ-
ΤΕΙΟ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5 του άρθρου 148 του Κώδικα Κατάστασης Δημο-
σίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., 
όπως κυρώθηκε με τον ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια 
η υπαλληλική σχέση της Μανλή - Τάσεβα Αικατερίνης 
του Ιωάννη, μόνιμης υπαλλήλου του Νοσοκομείου Κα-
τηγορίας ΤΕ Κλάδου ΤΕ Φυσικοθεραπευτών, με βαθμό Α’, 
λόγω συνταξιοδότησης από 17-12-2020, ημερομηνία 
υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7412310586/18-12-2020).

  Ο Διοικητής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ   
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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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