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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Εσωτερι-
κών έτους 2018.

2 Κατανομή επιτυχόντων από προστατευόμενους 
του ν. 2643/1998, όπως ισχύει.

3 Κατανομή προσωπικού στο Ελεγκτικό Συνέδριο 
(Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω-
πίνων Δικαιωμάτων), έτους 2018.

4 Τροποποίηση της απόφασης Επιτροπής Πιστωτι-
κών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της 
Ελλάδος υπ’ αριθ. 221/3/17.3.2017 «Όροι και προ-
ϋποθέσεις για την διαχείριση των περιουσιακών 
στοιχείων των υπό ειδική εκκαθάριση ιδρυμάτων - 
Κατάργηση της απόφασης ΕΠΑΘ 77/1/30.5.2013».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./45/8228 (1)
  Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Εσωτερι-

κών έτους 2018.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του άρ-

θρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο του ν. 3833/2010 «Προ-
στασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για 
την αντιμετώπιση της δημοσιονομική κρίσης» (ΦΕΚ 40/

Α΄/15-3-2010), όπως ισχύει και της παρ. 21 του άρθρου 
ενάτου του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α΄/2012).

2. Το π.δ. 123/04-11-2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/2016) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύ-
σταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Υπουρ-
γείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 
Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων».

3. Το π.δ. 125/05-11-2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/05-11-2016) 
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών».

4. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/1-3-2011 (ΦΕΚ 
323/Β΄/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε-
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτή-
των και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού,

5. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί-
ου αορίστου χρόνου προσωπικού και των λειτουργών 
του Δημοσίου που διορίζεται ή προσλαμβάνεται στους 
φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.

6. Το υπ' αριθμ. 4613/23-2-2018 έγγραφο της Δ/νσης 
Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών.

7. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης κατανομής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, 
αποφασίζουμε:

Την κατανομή τεσσάρων (4) ατόμων σε Ανώνυμη Εται-
ρεία των ΟΤΑ α΄ βαθμού, ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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ΦΟΡΕΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ

ΦΕΚ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

«ΚΥΔΩΝ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

2 1251/12-10-2017 
Δ΄ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΕΠ ΔΕ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

2 148/17-1-2011 
Γ΄ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΕΠ ΔΕ ΤΑΜΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ 4



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ13258 Τεύχος Β’ 1205/02.04.2018

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Μαρτίου 2018

Η Υπουργός 

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Ι

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./43/9439 (2)
   Κατανομή επιτυχόντων από προστατευόμενους 

του ν. 2643/1998, όπως ισχύει.

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

     Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του 

άρθρου 11 του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής 
οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/15-3-2010), όπως 
ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου 
του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012).

2. Το π.δ. 123/2016 (Φ.Ε.Κ. 208/Α΄/04-11-2016) με θέμα 
«Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικη-
τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
... κ.λπ.» και το π.δ. 125/2016 (Φ.Ε.Κ. 210/Α΄/05-11-2016) 
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών».

3. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/1-3-2011 (ΦΕΚ 
323/Β/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε-
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτή-
των και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Τα υπ' αριθμ. πρωτ. 28/28-02-2018, 30/28-02-2018, 
32/28-02-2018, 34/28-02-2018, 35/28-02-2018 και 36/
28-02-2018 έγγραφα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το 
συνημμένο σε αυτά πρακτικό συνεδρίασης της Β΄ Δευ-
τεροβάθμιας Επιτροπής του αρ. 10 του ν. 2643/1998 της 
13ης Φεβρουαρίου 2018.

5. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί-
ου αορίστου χρόνου προσωπικού και των λειτουργών 
του Δημοσίου που διορίζεται ή προσλαμβάνεται στους 
φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανο-
μής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή, για το έτος 2018, επιτυχόντων από προ-
στατευόμενους του ν. 2643/98 που τοποθετήθηκαν με 
απόφαση της Β' Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του αρ. 10 
του ν. 2643/1998, ως εξής:

1. Ένα (1) άτομο που τοποθετήθηκε με το πρακτικό 
συνεδρίασης της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του αρ. 
10 του ν. 2643/1998 της 13ης Φεβρουαρίου 2018 (ΑΘΑ-
ΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ) στη θέση με Α/Α 9 ΠΕ Γεωτεχνικών/
Γεωπόνων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (Περ. Εν. Λα-
κωνίας), της με αριθμ. 8586/29-12-2014 προκήρυξης του 
ΚΠΑ2 Τρίπολης του Ο.Α.Ε.Δ.

2. Ένα (1) άτομο που τοποθετήθηκε με το πρακτικό συ-
νεδρίασης της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του αρ. 10 

του ν. 2643/1998 της 13ης Φεβρουαρίου 2018 (ΣΟΦΙΑ ΚΑ-
ΡΥΠΙΔΟΥ) στη θέση με Α/Α 16 TE Οικονομικού - Λογιστι-
κού στο Δήμο Νάουσας, της με αριθμ. 12424/24-12-2014
Προκήρυξης της Περιφερειακής Δ/νσης Κεντρικής Μα-
κεδονίας του Ο.Α.Ε.Δ.

3. Ένα (1) άτομο που τοποθετήθηκε με το πρακτικό 
συνεδρίασης της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του αρ. 
10 του ν. 2643/1998 της 13ης Φεβρουαρίου 2018 (ΧΡΙΣ-
ΤΙΝΑ ΣΠΑΝΟΥ) στη θέση με Α/Α 22 TE Νοσηλευτικής 
στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας- Γε-
νικό Νοσοκομείο Λάρισας «Κουτλιμπάνειο - Τριαντα-
φύλλειο»- Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Λάρισας 
«Κουτλιμπάνειο - Τριανταφύλλειο», της με αριθμ. 13420/
29-12-2014 Προκήρυξης της Περιφερειακής Δ/νσης Θεσ-
σαλίας του Ο.Α.Ε.Δ.

4. Ένα (1) άτομο που τοποθετήθηκε με το πρακτικό 
συνεδρίασης της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του 
αρ. 10 του ν. 2643/1998 της 13ης Φεβρουαρίου 2018 
(ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΕΜΙΡΤΖΗ) στη θέση με Α/Α 20 TE Επο-
πτών Δημόσιας Υγείας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μα-
κεδονίας και Θράκης (Νομός Καβάλας), της με αριθμ. 
12650/24-12-2014 Προκήρυξης της Περιφερειακής 
Δ/νσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του O.A.Ε.Δ.

5. Ένα (1) άτομο που τοποθετήθηκε με το πρακτικό 
συνεδρίασης της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του αρ. 
10 του ν. 2643/1998 της 13ης Φεβρουαρίου 2018 (ΜΑΡΙΑ 
ΤΣΑΚΡΙΟΥ) στη θέση με Α/Α 11 ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτι-
κής στο ΠΕΔΥ -Κέντρο Υγείας Κω, της με αριθμ. 13556/24-
12-2014 Προκήρυξης του ΚΠΑ2 Ρόδου του Ο.Α.Ε.Δ.

6. Ένα (1) άτομο που τοποθετήθηκε με το πρακτικό 
συνεδρίασης της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του αρ. 
10 του ν. 2643/1998 της 13ης Φεβρουαρίου 2018 (ΧΡΥ-
ΣΟΥΛΑ ΛΕΝΟΥ) στη θέση με Α/Α 27 ΔΕ Πληρωμάτων 
Ασθενοφόρων στο ΕΚΑΒ - Παράρτημα Αλεξανδρούπο-
λης -Τομέας Κομοτηνής, της με αριθμ. 11856/29-12-2014 
Προκήρυξης του ΚΠΑ2 Κομοτηνής του Ο.Α.Ε.Δ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Μαρτίου 2018

Η Υπουργός 
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Ι

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./41/7302 (3)
    Κατανομή προσωπικού στο Ελεγκτικό Συνέδριο 

(Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω-

πίνων Δικαιωμάτων), έτους 2018.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 2 και 3 και του 

άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο του ν. 3833/2010 
«Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα 
για την αντιμετώπιση της δημοσιονομική κρίσης» (ΦΕΚ 
40/Α΄/15-3-2010), όπως αναριθμήθηκε με τις διατάξεις 
του άρθρου 3 της παρ. 4 περ. γ του ν. 3899/2010 «Επείγο-
ντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της 
ελληνικής οικονομίας» (ΦΕΚ 212/Α΄/17-12-2010),
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2. Τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του 
ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α΄) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσί-
ων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»,

3. Το π.δ. 123/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄208/04-11-2016) με θέμα 
«Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης... κ.λπ.» 
και το π.δ. 125/2016 (Φ.Ε.Κ. Α'210/05-11-2016) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

4. Την υπ' αρ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ. 4573/
01-3-2011 (ΦΕΚ 323/Β΄/1-3-2011) κοινή απόφαση των 
Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και Οικονομικών για τον καθορισμό των 
προτεραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού,

5. Την υπ' αρ. πρωτ. 9/29-9-2016 απόφαση του Δικα-
στηρίου της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, με την οποία 
αποφασίστηκε η οριστική παύση της Μπουρνά Βασιλι-
κής του Δημητρίου από την υπηρεσία του Πρωτοδίκη 
και η επάρκεια της για την άσκηση διοικητικής φύσεως 
δημόσιας υπηρεσίας,

6. Την υπ' αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./23/43849/
15-2-2018 απόφαση έγκρισης της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 
33/06, όπως ισχύει, για τον διορισμό μιας (1) τέως δικα-
στικής λειτουργού σε θέση δικαστικού υπαλλήλου, και 
το υπ' αρ. πρωτ. 12046/15-2-2018 έγγραφο του οικείου 
Υπουργείου για την έκδοση απόφασης κατανομής,

7. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 
1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009,

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή μιας τέως δικαστικής λειτουργού 
(Μπουρνά Βασιλική του Δημητρίου) σε θέση του κλάδου 
Δικαστικών Υπαλλήλων ΠΕ του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
(Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων), για το έτος 2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Αθήνα, 23 Μαρτίου 2018

Η Υπουργός
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Ι

Αριθμ. απόφ. 266/1/23.3.2018 (4)
    Τροποποίηση της απόφασης Επιτροπής Πιστωτι-

κών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της 

Ελλάδος υπ' αριθ. 221/3/17.3.2017 «Όροι και προ-

ϋποθέσεις για την διαχείριση των περιουσιακών 

στοιχείων των υπό ειδική εκκαθάριση ιδρυμάτων - 

Κατάργηση της απόφασης ΕΠΑΘ 77/1/30.5.2013». 

 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 Αφού έλαβε υπόψη: 
α) το άρθρο 55Α του καταστατικού της Τράπεζας της 

Ελλάδος,

β) την πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 1/20.12.2012 
«Ανασύσταση Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστι-
κών Θεμάτων και ανάθεση αρμοδιότητας» (ΦΕΚ Β΄ 
3410), όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποί-
ηση αυτής με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 
52/2.10.2015 «Σύνθεση και αρμοδιότητες της Επι-
τροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και 
της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της 
Ελλάδος» (ΦΕΚ Β΄ 2312),

γ) το ν. 4261/2014 «Πρόσβαση στη δραστηριότητα 
των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία 
πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 36/2013/ΕΕ) κατάργηση του ν. 3601/2007 
και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α΄107), όπως ισχύει και ιδίως 
τις διατάξεις του άρθρου 145, παρ. 2 εδ. γ', δ' και παρ. 5 
του άρθρου 146 και παρ. 1 άρθρου 153 αυτού,

δ) την απόφαση Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφα-
λιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (εφεξής 
«ΕΠΑΘ») 221/3/17.3.2017 «Όροι και προϋποθέσεις για 
την διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των υπό 
ειδική εκκαθάριση ιδρυμάτων - Κατάργηση της απόφα-
σης ΕΠΑΘ 77/1/30.5.2013» (ΦΕΚ Β΄ 971), όπως τροπο-
ποιήθηκε με την απόφαση ΕΠΑΘ 248/1/17.11.2017 (ΦΕΚ 
Β΄4349),

ε) το από 13.3.2018 εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυν-
σης Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών,

στ) ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει τα εξής:

Η περίπτωση β) της παραγράφου 5 του άρθρου 5 της 
απόφασης ΕΠΑΘ 221/3/17.9.2017 (ΦΕΚ Β΄ 971), όπως 
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Υφίσταται το εγκεκριμένο από την Τράπεζα της Ελλά-
δος επιχειρησιακό σχέδιο καθώς και εγκεκριμένος από 
την Τράπεζα της Ελλάδος Κανονισμός Εκποιήσεων, τον 
οποίο έχει εκπονήσει ο ειδικός εκκαθαριστής. 

Ο Κανονισμός Εκποιήσεων αυτός περιλαμβάνει σαφή 
αναφορά στις τηρούμενες διαδικασίες και πολιτικές για 
τον καθορισμό των στοιχείων (ακινήτων, δανείων, χαρ-
τοφυλακίων, συμμετοχών, μετοχών, εταιρικών μεριδίων 
και ομολόγων) προς εκποίηση και την αποτίμηση αυτών 
και λαμβάνει υπόψη το κόστος διαχείρισης αυτών εντός 
της ειδικής εκκαθάρισης, την αξιολόγηση του εύλογου 
τιμήματος, τις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς και 
την ανάγκη για ταχεία ανάκτηση αξίας ρευστοποίησης. 
Στην εσωτερική πολιτική περιλαμβάνονται επίσης οδη-
γίες για την τήρηση των γενικών αρχών διαχείρισης της 
απαίτησης (προ της εκποίησης) καθώς και των λοιπών 
όρων της συναλλαγής».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στον ιστότοπο της Τρά-
πεζας της Ελλάδος.

  Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ  
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας: 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 κυκλο-
φορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131). 

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 αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία 
αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε 
με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος 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) προσαυξάνεται 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 Δημοσιευτέας Ύλης. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, 

με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπη-

ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι: 

www.et.gr/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων ή Τεύχη ή Διάθεση ΦΕΚ ή Πώληση ή Συν-

δρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας δίδονται πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). 

Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν 
τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημο-
σίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογρα-
φικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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