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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

2 Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

3 Περιφέρειες

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

   Aριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/74815/4816 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/70329/ 

4512/22-07-2021 απόφασης του Υπουργού Πε-

ριβάλλοντος και Ενέργειας «Συγκρότηση του Δι-

οικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου» 

(ΥΟΔΔ 579).

  O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.3889/2010 «Χρηματοδότηση 

Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύ-
ρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» (Α’ 182) και 
ειδικότερα του άρθρου 7.

2. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

3. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’  45).

4. Τις διατάξεις του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογρα-
φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» 
(Α’ 131).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Με-
ταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και 
μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παι-
δείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενι-
κής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

8. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/74772/4815/05-08-2021 
έγγραφο του Ιδιαίτερου Γραφείου Υπουργού ΠΕΝ, διαβί-
βασης της από 3-8-2021 υποβολής παραίτησης του Χρή-
στου Μανούρη από μέλος του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου.

9. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/74768/4814/05-08-2021 
έγγραφο του Ιδιαίτερου Γραφείου Υπουργού ΠΕΝ, διαβί-
βασης της από 4-8-2021 υποβολής παραίτησης του Ανα-
στάσιου Δράκου από μέλος του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου.

10. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/74763/4813/05-08-
2021 έγγραφο του Ιδιαίτερου Γραφείου Υπουργού ΠΕΝ 
αναφορικά με τον ορισμό νέων μελών του Δ.Σ. του Πρά-
σινου Ταμείου, αποφασίζουμε:

Α. Την τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/ 
70329/4512/22-07-2021 απόφασης του Υπουργού Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας «Συγκρότηση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου» (ΥΟΔΔ  579), 
αντικαθιστώντας τις παρ. 4 και 5, ως εξής:

«4. Αναστασία Παυλίδου του Νικολάου (ΑΔΤ ΑΕ 
835659), Χημικός, ως μέλος.

«5. Νικολέτα Μπρουζούκη του Βασιλείου (ΑΔΤ ΑΒ 
842038), Δικηγόρος, ως μέλος.».
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Β. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπό στοιχεία 
ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/70329/4512/22-07-2021 απόφαση του Υπουρ-
γού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Συγκρότηση του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου» (ΥΟΔΔ 579).

Γ. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη-
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 5 Αυγούστου 2021

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Ι

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

 ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

      Με την υπό στοιχεία 27369 ΕΞ 2021/05-08-2021 από-
φαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,  η 
οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαί-
ου Β’ του ν. 4354/2015 (Α’ 176), καθώς και των άρθρων 
45-48 και της παρ. 2 του άρθρου 110 του ν. 4622/2019 
(Α’ 133), προσλαμβάνεται από 01-08-2021 ο Πρεμέτης 
Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου, (ΑΔΤ: ΑΗ 271553), σε θέση 
μετακλητού υπαλλήλου στο ιδιαίτερο Γραφείο του Υφυ-
πουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,  Γεωργίου Γεωργα-
ντά, με το 13ο Μισθολογικό Κλιμάκιο της ΠΕ κατηγορίας.

(Αρ. βεβ. ΓΔΟΔΥ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης: 920/05.08.2021)

(Αρ. βεβ. Εγγραφής στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυνα-
μικού Δημοσίου: 5724107461/05.08.2021)

  Ο Υφυπουργός 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Ι

3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

      Αριθμ. 246287 
Παράταση θητείας χωρικών αντιπεριφερειαρχών 

Περιφέρειας Πελοποννήσου.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. των εδ. α’ και γ’ της παρ. 1, της περ. α’ της παρ. 2, 

καθώς και των παρ.  6 και 9 του άρθρου 160 του 
ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικρά-
της» (Α’ 87), όπως αρχικώς τροποποιήθηκαν με το άρθρο 
93 του ν. 4555/2018 (Α’ ) και εν συνεχεία αντικαταστάθη-
καν με το άρθρο 5 του ν. 4623/2019 (Α’ ),

β. του άρθρου 107 του ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση 
του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμ-
βάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - 

Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας 
των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”] Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λει-
τουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματι-
κότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων 
σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογρά-
φηση Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσω-
τερικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 133),

γ. του π.δ. 131/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου» (Α’ 224), όπως τροποποιήθηκε με την 
υπ’ αρ. 36275/2021 απόφαση του Συντονιστή Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου (Β’ 1619).

2. Την υπ’ αρ. 18/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρω-
τοδικείου Τρίπολης περί επικύρωσης των αποτελεσμά-
των των Περιφερειακών εκλογών της 26.5.2019 και των 
επαναληπτικών αυτών της 2.6.2019.

3. Το από 25.8.2019 πρακτικό ορκωμοσίας (ΑΔΑ: ΩΛ-
ΨΥ7Λ1-ΙΔΒ).

4. Το υπ’  αρ. οικ/237598/229/01.09.2019 (ΑΔΑ: 
7ΖΨ07Λ1-ΕΞΗ) πρωτόκολλο εγκατάστασης της νέας 
Περιφερειακής Αρχής.

5. Την υπ’  αρ. 238378/58484/02.09.2019 (ΑΔΑ: 
Ω0387Λ1-Τ6Ω) απόφαση του Περιφερειάρχη περί ορι-
σμού Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών (Υ.Ο.Δ.Δ. 687).

6. Την υπ’  αρ. 169955/42025/21.07.2020 (ΑΔΑ: 
ΩΧ697Λ1-ΣΝΖ) απόφαση του Περιφερειάρχη περί παρά-
τασης θητείας χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρει-
ας Πελοποννήσου για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους 
αρχής γενομένης από 01.09.2020, ημερομηνία λήξης της 
προηγούμενης θητείας τους (Υ.Ο.Δ.Δ. 555).

7. Την ανάγκη παράτασης της θητείας των χωρικών 
αντιπεριφερειαρχών που επικουρούν τον Περιφερειάρχη 
Πελοποννήσου.

8. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή προκαλεί δαπά-
νη σε βάρος του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου, η οποία θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 
01.072.0229.0001 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 375/2021 
(υπ’ αρ. 1253669/04.01.2021 και ΑΔΑ: 96Π17Λ1-95Ω) 
απόφαση περί έγκρισης δέσμευσης πίστωσης στον Προ-
ϋπολογισμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου οικονομι-
κού έτους 2021 για την πληρωμή της αντιμισθίας των αι-
ρετών της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αποφασίζουμε:

Παρατείνουμε εκ νέου την θητεία των κάτωθι μελών 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Πελοπον-
νήσου, που ανήκουν στην παράταξη του Περιφερειάρχη, 
ως χωρικών αντιπεριφερειαρχών των Περιφερειακών 
Ενοτήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου ως εξής:

α) Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας: Ιωάννης Μαλτέ-
ζος του Δημητρίου (ΑΔΤ: ΑΟ461038),

β) Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας: Χρήστος Λαμπρό-
πουλος του Παναγιώτη (ΑΔΤ: ΑΝ266021),

γ) Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας: Αναστάσιος Γκιο-
λής του Γεωργίου (ΑΔΤ: ΑΕ737752),

δ) Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας: Θεόδωρος Βε-
ρούτης του Νικολάου (ΑΔΤ: ΑΝ975358) και

ε) Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας: Ευστάθιος Ανα-
στασόπουλος του Ιωάννη (ΑΔΤ: ΑΜ771762), για χρονι-
κό διάστημα έως και 06.11.2021 αρχής γενομένης από 
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01.09.2021, ημερομηνία λήξης της προηγούμενης πα-
ράτασης της θητείας τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Τρίπολη, 03 Αυγούστου 2021

Ο Περιφερειάρχης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ

Ι

    Αριθμ. 246289 
Παράταση θητείας θεματικών αντιπεριφερειαρ-

χών Περιφέρειας Πελοποννήσου.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 1, της περ. β’ της παρ. 2, καθώς και των 

παρ. 6 και 9 του άρθρου 160 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρ-
χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αρχι-
κώς τροποποιήθηκαν με το άρθρο 93 του ν. 4555/2018 
(Α’ 133) και εν συνεχεία αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 
5 του ν. 4623/2019 (Α’ 134), 

β. του άρθρου 107 του ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση 
του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμ-
βάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - 
Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας 
των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”] Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λει-
τουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματι-
κότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων 
σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογρά-
φηση Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσω-
τερικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 133),

γ. του π.δ. 131/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου» (Α’ 224), όπως τροποποιήθηκε με την 
υπ’ αρ. 36275/2021 απόφαση του Συντονιστή Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου (Β’ 1619).

2. Την υπ’ αρ. 18/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρω-
τοδικείου Τρίπολης περί επικύρωσης των αποτελεσμά-
των των Περιφερειακών εκλογών της 26.5.2019 και των 
επαναληπτικών αυτών της 2.6.2019.

3. Το από 25.8.2019 πρακτικό ορκωμοσίας (ΑΔΑ: ΩΛ-
ΨΥ7Λ1-ΙΔΒ).

4. Το υπό στοιχεία οικ/237598/229/01.09.2019 
(ΑΔΑ:7ΖΨ07Λ1-ΕΞΗ) πρωτόκολλο εγκατάστασης της 
νέας Περιφερειακής Αρχής.

5. Την υπ’ αρ. 92706/23286/30.04.2020 (ΑΔΑ: 9ΙΟ57Λ1-
3ΦΔ) απόφαση Περιφερειάρχη περί ορισμού θεματικών 
Αντιπεριφερειαρχών (Υ.Ο.Δ.Δ. 361/2020).

6. Την υπ’  αρ. 249507/61068/13.09.2019 (ΑΔΑ: 
61ΦΘ7Λ1-Χ4Ω) απόφαση του Περιφερειάρ-
χη περί ορισμού θεματικών Αντιπεριφερειαρχών 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 742/16.09.2020).

7. Την υπ’  αρ. 200931/49067/27.08.2020 (ΑΔΑ: 
6ΝΩ37Λ1-ΝΤ6) απόφαση του Περιφερειάρχη περί πα-
ράτασης θητείας θεματικών αντιπεριφερειαρχών Περι-
φέρειας Πελοποννήσου (Υ.Ο.Δ.Δ. 734).

8. Την υπ’ αρ. 92706/23286/30.04.2020 (ΑΔΑ: 9ΙΟ57Λ1-
3ΦΔ) απόφαση του Περιφερειάρχη περί εν μέρει ανάκλη-
σης - τροποποίησης απόφασης ορισμού Εντεταλμένων 
Περιφερειακών Συμβούλων και ορισμός Θεματικών Αντιπε-
ριφερειαρχών Περιφέρειας Πελοποννήσου (Υ.Ο.Δ.Δ. 361).

9. Την ανάγκη παράτασης της θητείας των θεματικών 
αντιπεριφερειαρχών που επικουρούν τον Περιφερειάρχη 
Πελοποννήσου, η οποία λήγει στις 31.08.2021.

10. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή προκαλεί δα-
πάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Περιφέρει-
ας Πελοποννήσου, η οποία θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 
01.072.0229.0001 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 375/2021 
(υπ’ αρ. 1253669/04.01.2021 και ΑΔΑ: 96Π17Λ1-95Ω) 
απόφαση περί έγκρισης δέσμευσης πίστωσης στον προ-
ϋπολογισμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου οικονομι-
κού έτους 2021 για την πληρωμή της αντιμισθίας των αι-
ρετών της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αποφασίζουμε:

Παρατείνουμε εκ νέου την θητεία των κάτωθι μελών 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Πελοπον-
νήσου, ως θεματικών αντιπεριφερειαρχών της Περιφέ-
ρειας Πελοποννήσου ως εξής:

1) Τζινιέρη Νίκωνα του Σπυρίδωνα (ΑΔΤ: Φ286959), 
περιφερειακού Συμβούλου ΠΕ Λακωνίας με τομέα αρ-
μοδιότητας θέματα Εγγειοβελτιωτικά.

2) Τσουκαλά Ανδρέα του Γεωργίου (ΑΔΤ: ΑΜ772422), 
περιφερειακού Συμβούλου ΠΕ Μεσσηνίας με τομέα αρ-
μοδιότητας θέματα Περιβάλλοντος.

3) Καπέλιου Βασίλειου του Παναγιώτη (ΑΔΤ: 
ΑΝ539446), περιφερειακού Συμβούλου ΠΕ Μεσσηνίας 
με τομέα αρμοδιότητας θέματα Δημόσιας Περιουσίας.

4) Βυτινιώτη Χαρίλαου του Δημητρίου (ΑΔΤ: ΑΙ235749), 
περιφερειακού Συμβούλου ΠΕ Κορινθίας με τομέα αρ-
μοδιότητας θέματα Υποδομών στις Περιφερειακές Ενό-
τητες Αργολίδας - Κορινθίας.

5) Σχοινοχωρίτη Δημήτριου του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ: 
AN283204) περιφερειακού Συμβούλου ΠΕ Αργολίδας με 
τομέα αρμοδιότητας θέματα Πρόνοιας.

6) Κόρκα Αθηνάς του Αντωνίου (ΑΔΤ: ΑΙ784775) περι-
φερειακής Συμβούλου ΠΕ Κορινθίας με τομέα αρμοδι-
ότητας θέματα Πολιτισμού.

7) Καλογεροπούλου Άννας του Ελευθερίου (ΑΔΤ: ΑΗ 
230375) Περιφερειακή Σύμβουλο ΠΕ Μεσσηνίας με το-
μέα αρμοδιότητας σε θέματα Τουρισμού και

8) Μαντζούνη Ιωάννη του Σπυρίδωνος (ΑΔΤ: ΑΜ 
777571) Περιφερειακό Σύμβουλο ΠΕ Αργολίδας με το-
μέα αρμοδιότητας σε θέματα Αθλητισμού, για χρονικό 
διάστημα από της λήξης της θητείας και έως 06.11.2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Τρίπολη, 3 Αυγούστου 2021

Ο Περιφερειάρχης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΝΙΚΑΣ   
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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,

*14006620908210004*
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