
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Υπουργείο Οικονομικών

2 Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

Αριθμ. ΧΠ1 
 α) Διορισμός μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής 

του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 

και ορισμός αμοιβής τους. β) Διορισμός μη Εκτε-

λεστικού Μέλους του Γενικού Συμβουλίου του 

Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 4 και 4Α του ν. 3864/2010 (ΦΕΚ 119 Α΄) 

«Περί ιδρύσεως Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερό-
τητας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

β) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (ΦΕΚ 181 Α΄),

γ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄),

δ) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α΄).

2α. Την 3710/Β. 204/30-1-2013 απόφαση Υπουργού Οικο-
νομικών «Διορισμός των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής 
και του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστω-
τικής Σταθερότητας» (ΦΕΚ 35 Υ.Ο.Δ.Δ.), όπως τροποποιή-
θηκε με τις 04960/Β.1112. Β/29-4-2013 (ΦΕΚ 193 Υ.Ο.Δ.Δ.), 
19582/Β1195/7-5-2013 (ΦΕΚ  210  Υ.Ο.Δ.Δ.), 20532/
Β.1252/15-05-2013 (ΦΕΚ 2015 Υ.Ο.Δ.Δ.), 36922/Β.2149/

23-08-2013 (ΦΕΚ  421  Υ.Ο.Δ.Δ.), ΓΔΟΠ 1136179 ΕΞ 
2013/06-09-2013 (ΦΕΚ 430 Υ.Ο.Δ.Δ.), ΓΔΟΠ  0000276 ΕΞ 2013/
Β.2896/31-12-2013 (ΦΕΚ 4 Υ.Ο.Δ.Δ.), ΓΔΟΠ 0000038 ΕΞ 2014
/Β.53/14-01-2014(ΦΕΚ 6 Υ.Ο.Δ.Δ.), ΓΔΟΠ 0000046 ΕΞ 2014/
Β.54/15-01-2014 (ΦΕΚ 9 Υ.Ο.Δ.Δ.), ΓΔΟΠ 0000569 ΕΞ 2014/
Β.793/08-05-2014 (ΦΕΚ 254 Υ.Ο.Δ.Δ.), ΓΔΟΠ 0001381 ΕΞ 
2014/Β. 1745/05-11-2014 (ΦΕΚ 688 Υ.Ο.Δ.Δ.), ΓΔΟΠ 0000236 
ΕΞ 2015/ΧΠ. 270/05-03-2015 (ΦΕΚ 104 Υ.Ο.Δ.Δ.), ΓΔΟΠ 
0000726 ΕΞ 2015/ΧΠ 1530/21-05-2015 (ΦΕΚ 370 Υ.Ο.Δ.Δ. 
και ΦΕΚ 373 Υ.Ο.Δ.Δ.), ΔΟΠ 0000743 ΕΞ 2015/ΧΠ 1552/
25-05-2015 (ΦΕΚ 373 Υ.Ο.Δ.Δ.), ΓΔΟΠ 0000837 ΕΞ 2015/ΧΠ 
2038/16-06-2015 (ΦΕΚ 435 Υ.Ο.Δ.Δ.), ΓΔΟΠ 0000838 ΕΞ 2015/
ΧΠ 2037/16-06-2015 (ΦΕΚ 435 Υ.Ο.Δ.Δ.), ΓΔΟΠ 0000970 
ΕΞ 2015/ΧΠ 2302/15-07-2015 (ΦΕΚ 518 Υ.Ο.Δ.Δ.), ΓΔΟΠ 
0000835 ΕΞ 2016/ΧΠ 1190/01-06-2016 (ΦΕΚ 282 Υ.Ο.Δ.Δ.), 
ΓΔΟΠ 0001046 ΕΞ 2016/ΧΠ 1445/14-07-2016 
(ΦΕΚ 384 Υ.Ο.Δ.Δ.) και ΓΔΟΠ 0001467 ΕΞ 2016/ΧΠ 1995/
14-10-2016 (ΦΕΚ 558 Υ.Ο.Δ.Δ.) αποφάσεις του Υπουργού 
Οικονομικών. 

2β. Την 9/2/17-05-2016 απόφαση της Επιτροπής Επιλο-
γής του άρθρου 4Α του ν. 3864/2010 (ΦΕΚ 433 Υ.Ο.Δ.Δ.).

3. Την από 27-07-2018 υποβληθείσα επιστολή παραί-
τησης του Eric Tourret από τη θέση του Αναπληρωτή Δι-
ευθύνοντος Συμβούλου στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας προς τον Υπουργό Οικονομικών, η οποία 
έγινε δεκτή με ισχύ από 17-09-2018.

4. Την από 26-03-2019 υποβληθείσα επιστολή παραί-
τησης του Ηλία Ξηρουχάκη από τη θέση του Μέλους της 
Εκτελεστικής Επιτροπής στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας προς τον Υπουργό, η οποία έγινε δεκτή 
με ισχύ από τη δημοσίευση της παρούσης.

5. Την από 22-03-2019 υποβληθείσα επιστολή παραί-
τησης της Μαρίκας Φραγκάκη από τη θέση του μέλους 
του Γενικού Συμβουλίου στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας, ως εκπροσώπου του Υπουργείου Οικο-
νομικών, προς τον Υπουργό η οποία έγινε με ισχύ από 
τη δημοσίευση της παρούσης.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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6. Την από 28-09-2018 ηλεκτρονική επιστολή παραίτη-
σης του Jon Sigurgeirsson από τη θέση μη εκτελεστικού 
μέλους του Γενικού Συμβουλίου στο Ταμείο Χρηματο-
πιστωτικής Σταθερότητας, η οποία έγινε δεκτή με ισχύ 
από 15-01-2019.

7. Τις από 21-11-2018 και 28-01-2019 προτάσεις της 
Επιτροπής Επιλογής του άρθρου 4Α του ν. 3864/2010.

8. Την αριθμ. 3955/22-02-2019 επιστολή του Διοικητή 
της Τράπεζας της Ελλάδος, με την οποία προτείνει την 
Μαρίκα Ιωάννου - Φραγκάκη σε αντικατάσταση του πα-
ραιτηθέντος Ηλία Ξηρουχάκη.

9. Την τήρηση της διαδικασίας του τέταρτου εδαφίου 
της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3864/2010.

10. Την ανάγκη πλήρωσης των ανωτέρω θέσεων.
11. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

1. Διορίζουμε τον Ηλία Ξηρουχάκη του Ευαγγέλου 
(Α.Δ.Τ. AM 100735) ως Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμ-
βουλο στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 
σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Eric Henri Paul 
Tourret (Α.Δ.Τ. 11Α253620) για τριετή θητεία με την επι-
φύλαξη του εδαφίου β΄ της παρ. 5 του άρθρου 4 του 
ν. 3864/2010.

2. Διορίζουμε την Μαρίκα Ιωάννου - Φραγκάκη του 
Στεφάνου (Α.Δ.Τ. ΑΝ 010397) ως Μέλος της Εκτελεστι-
κής Επιτροπής στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθε-
ρότητας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ηλία 
Ξηρουχάκη (Α.Δ.Τ. AM 100735) για τριετή θητεία με την 
επιφύλαξη του εδαφίου β΄ της παρ. 5 του άρθρου 4 του 
ν. 3864/2010.

3. Διορίζουμε τον Κωνσταντίνο Τσατσαρώνη του Ευ-
σταθίου (Α.Δ.Τ ΑΕ 053508) ως Μέλος του Γενικού Συμ-
βουλίου στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 
σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Jon Sigurgeirsson 
του Sigurgeir (Α.Δ. D5102631) για τριετή θητεία με την 
επιφύλαξη του εδαφίου β΄ της παρ. 5 του άρθρου 4 του 
ν. 3864/2010.

4. Οι υποπεριπτώσεις ββ και γγ της περίπτωσης α 
της παρ. 3 της 3710/Β.204/30-01-2013 απόφασης του 
Υπουργού Οικονομικών «Διορισμός των μελών της 
Εκτελεστικής Επιτροπής και του Γενικού Συμβουλίου του 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας» αντικαθί-
σταται ως εξής: «ββ. Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβου-
λος Εκτελεστικής Επιτροπής: εκατόν ενενήντα χιλιάδες 
(190.000) ευρώ», και «γγ. Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: 
εκατόν σαράντα χιλιάδες (140.000) ευρώ».

5. Κατά τα λοιπά ισχύει η 3710/Β.204/30-1-2013 
(ΦΕΚ 35 Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 23 Απριλίου 2019

 Ο Υπουργός

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ   

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ 
ΤΔΥΕΦ/219709/19284/18778/609 
Διορισμός μελών της Εφορείας της Διεύθυνσης 

Φωτογραφίας (Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσα-

λονίκης) του Μητροπολιτικού Οργανισμού Εικα-

στικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (ΜΟΜus) .

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 8 παρ. 5 καθώς και του άρθρου 2 παρ. 3 

του ν. 4572/2018 (ΦΕΚ 188 Α΄) «Ίδρυση Μητροπολιτικού 
Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονί-
κης - MOMus και άλλες διατάξεις».

β) Του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 4369/2016 «Εθνικό Μη-
τρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθ-
μολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, 
προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια - 
αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Δι-
οίκησης) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 33 Α΄).

γ) Του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7 Α΄) - διόρθωση σφάλματος 
(ΦΕΚ 158 Α΄).

δ) Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων,… Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114 Α΄).

ε) του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 160 Α΄).

2. Το αριθμ. 0407/29-03-2019 έγγραφο του Προέδρου 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Μητροπολιτικού Οργα-
νισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης - 
MOMus σχετικά με την υπόδειξη μέλους από το Διοικητι-
κό Συμβούλιο του ΜΟΜus στην Εφορεία της Διεύθυνσης 
Φωτογραφίας του ΜΟΜus.

3. Την 525/1-4-2019 (αριθμ. πίνακα 53) απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης, σχε-
τικά με τον ορισμό εκπροσώπου του, στην Εφορεία της 
Διεύθυνσης Φωτογραφίας του ΜΟΜus, αποφασίζουμε:

Α. Διορίζουμε ως μέλη της Εφορείας της Διεύθυνσης 
Φωτογραφίας (Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης) 
του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών 
Τεχνών Θεσσαλονίκης - MOMus (Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο 
από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού) με τριετή 
θητεία, τους κάτωθι, ως εξής: 

1. Κατσάγγελο Γεώργιο του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ. 
ΑΝ 711214, Καθηγητή της Σχολής Καλών Τεχνών του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, υποδει-
κνυόμενο από το Δήμο Θεσσαλονίκης, ως Πρόεδρο, 
ο οποίος καταλαμβάνει και τη θέση μέλους του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του MOMus, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4572/2018.

2. Επαμεινώνδα Ιωάννη του Μιχαήλ, με Α.Δ.Τ. 700535, 
αρχιτέκτονα, Διευθυντή στο Μορφωτικό Ίδρυμα της 
Εθνικής Τράπεζας Θεσσαλονίκης, υποδεικνυόμενο από 
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τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Μητροπολιτι-
κού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσα-
λονίκης - MOMus.

3. Πετσίνη Πηνελόπη του Χαραλάμπους, με Α.Δ.Τ. 
ΑΒ 601825, φωτογράφο - ιστορικό τέχνης.

4. Ζυμαρά Άγγελο του Πέτρου, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 655366, 
φωτογράφο.

5. Ντούνεμπιρ Ινγκο (Dunnbier Ingo) του Mπέρναρντ 
(Bernhard), με αριθμ. διαβατηρίου LAV64XOXT, φωτο-
γράφο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Aπριλίου 2019

Η Υπουργός
ΜΥΡΣΙΝΗ ΖΟΡΜΠΑ   

 

   Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ 
Ανανέωση της θητείας της Διευθύντριας του Κρα-

τικού Ωδείου Θεσσαλονίκης .

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 5 παρ. 3α του ν. 2557/1997 (ΦΕΚ 271 Α΄) 

«Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης»,
β) της παρ 4 του άρθρου 8 του ν. 4369/2016 «Εθνικό 

Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθ-
μολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, 
προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια - 
αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Δι-
οίκησης) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 33 Α΄),

γ) του άρθρου 80 παρ. 18 του ν. 3057/2002 (ΦΕΚ 239 Α΄) 
«Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2725/1999, ρύθμι-
ση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις»,

δ) του άρθρου 14 παρ. 2 εδάφ. ια΄ του ν. 2190/1994 
(ΦΕΚ 28 Α΄) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλο-
γή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως 
ισχύει,

ε) του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων…» (ΦΕΚ 114 Α΄),

στ) του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7 Α΄), όπως ισχύει,

ζ) του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 160 Α΄).

2. Την ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/28376/12-6-1998 υπουργική από-
φαση «Καθορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσό-
ντων Διευθυντού του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης» 
(ΦΕΚ 618 Β΄).

3. Την ΔΙΠΠΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/51/561/5-3-2019 απόφαση της 
Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 Πρά-
ξης Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 280 Α΄), όπως ισχύει, 
σχετικά με την έγκριση κίνησης των διαδικασιών πλήρω-
σης ή ανανέωσης της θητείας του/της Διευθυντή/τριας 
του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης.

4. Την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/119900/16072/
14140/803/12-5-2014 (ΦΕΚ 271/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./16-5-2014) 
υπουργική απόφαση, με την οποία ανανεώθηκε η θητεία 
της Θεοδώρας (Λόλας) Τότσιου, ως Διευθύντριας του 
Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:

1. Ανανεώνουμε από τη λήξη της προηγούμενης 
(30-4-2019) και μέχρι 30-7-2019 τη θητεία της Θεοδώρας 
(Λόλας) Τότσιου του Κωνσταντίνου με Α.Δ.Τ. Ρ 168727, 
Καθηγήτριας Πιάνου, ως Διευθύντριας του Κρατικού 
Ωδείου Θεσσαλονίκης (Νομικού Προσώπου Δημοσίου 
Δικαίου, εποπτευόμενου από το Υπουργείο Πολιτισμού 
και Αθλητισμού).

2. Η δαπάνη που θα προκληθεί θα καλυφθεί σύμφωνα 
με την ΔΙΠΠΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/51/561/5-3-2019 απόφαση της 
Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 Πρά-
ξης Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 280 Α΄), όπως ισχύει, 
από τον προϋπολογισμό του εν λόγω νομικού προσώ-
που Ν.Π.Δ.Δ., το οποίο επιχορηγείται από τον κρατικό 
προϋπολογισμό.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Απριλίου 2019

H Υπουργός
ΜΥΡΣΙΝΗ ΖΟΡΜΠΑ   
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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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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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