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1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Αριθμ. 74536 ΕΞ 2021 
Σύσταση και συγκρότηση ελεγκτικής ομάδας για 

τη διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου 

στο φορέα «Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας 

και Τεχνολογίας Α.Ε. (ΙΦΕΤ ΑΕ)». 

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

 Έχοντας υπόψη:
α. Τον ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστημάτων ελέγχου 

για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχεί-
ρισης του κρατικού προϋπολογισμού και των εκτός του 
κρατικού προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις», 
(Α΄ 210) και ιδίως το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρ-
θρου 13 και την παρ. 1 και 2 του άρθρου 14, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 του ν. 4484/2017.

β. Την περ. ιδ΄ του άρθρου 21 του ν. 4270/2014 «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτω-
ση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλ-
λες διατάξεις», (Α΄ 143).

γ. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών», (Α΄181).

2. Την υπό στοιχεία 44010 ΕΞ 2020/01-04-2020 κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας 
με θέμα «Καθορισμός Φορέων του Υπουργείου Υγείας, 
ελεγχόμενων από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομι-
κών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών» 
(Β΄ 2002).

3. Την υπό στοιχεία 2/40366/ΔΥΕΠ/19-04-2013 απόφα-

ση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση 
Κανονισμού Λειτουργίας των Διευθύνσεων της Γενικής 
Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) (παρ. 1 
του άρθρου 6 του ν. 3492/2006)», (Β΄ 1075).

4. Την υπό στοιχεία 2/40371/ΔΥΕΠ/19-04-2013 απόφα-
ση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση 
Κώδικα Δεοντολογίας των Δημοσιονομικών Ελεγκτών 
της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων 
(Γ.Δ.Ε.Ε.)», (Β΄ 1075).

5. Την υπό στοιχεία οικ. 36867 ΕΞ 2020/08.04.2020 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Έγκριση Κανο-
νισμού Διενέργειας Ελέγχων και Ερευνών της Γενικής Δι-
εύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.)», (Β’ 1519).

6. Την υπό στοιχεία 2/95230/0004/24-10-2013 απόφα-
ση του Υπουργού Οικονομικών «1) Κατάρτιση και τήρη-
ση Μητρώου Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών 
της Ε.Δ.ΕΛ. (ν. 4151/2013), 2) Κατάρτιση και τήρηση 
Μητρώου Εμπειρογνωμόνων (ν. 4151/2013), 3) Θητεία 
Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Ε.Δ.ΕΛ.
(ν. 4151/2013)», (Β΄ 2730).

7. Την από 21-04-2021 απόφαση της Επιτροπής Συ-
ντονισμού Ελέγχων (Ε.Σ.ΕΛ.), (106η Συνεδρίαση) με την 
οποία εγκρίθηκε η διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού 
ελέγχου στο φορέα «Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας 
και Τεχνολογίας Α.Ε. (ΙΦΕΤ ΑΕ)».

8. Την υπό στοιχεία 59311 ΕΞ 2021/20-05-2021 από-
φαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Προγραμμα-
τισμού και Συντονισμού Ελέγχων (Δ.Π.Σ.Ε.) της Γενικής 
Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων «Κατανομή στη 
Γ’ Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου
(Γ’ Δ.Υ.Ε.Ε.), έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου στο φορέα 
«Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας 
Α.Ε. (ΙΦΕΤ ΑΕ)».

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της πα-
ρούσας προκαλείται δαπάνη ύψους χιλίων τε-
τρακοσίων σαράντα (1.440,00) ευρώ, η οποία 
βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού κρατικού προϋ-
πολογισμού οικονομικού έτους 2021, Ειδικός Φορέας
1023-204-0000000, Λογαριασμός 2120207001, για 
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την καταβολή της ελεγκτικής αποζημίωσης της παρ. 4
του άρθρου 65 του ν. 4646/2019 (Α’ 201), όπως 
καθορίστηκε με την υπό στοιχεία 2/10018/ΔΕΠ/
22-04-2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 326 και Υ.Ο.Δ.Δ. 362), καθώς και την υπό στοι-
χεία 6962 ΕΞ 2021 ΥΠΟΙΚ 20-01-2021 σχετική απόφαση 
δέσμευσης πίστωσης (ΑΔΑ: 64Ο6Η-1ΨΝ), αποφασί-
ζουμε:

1. Συνιστούμε και συγκροτούμε ελεγκτική ομάδα για 
τη διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου στο φο-
ρέα «Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολο-
γίας Α.Ε. (ΙΦΕΤ ΑΕ)».

2. Μέλη της ελεγκτικής ομάδας ορίζονται οι εξής:
α. Κωνστανταρόπουλος Ιωάννης του Αθανασίου, με 

ΑΔΤ ΑΚ666110, Προϊστάμενος του Τμήματος Α’- Ελέγχων 
της Γ’ ΔΥΕΕ, κλάδου ΠΕ/Δημοσιονομικών, ως συντονι-
στής.

β. Παπαδημητρίου Θεμιστοκλής του Αθανασίου, με 
ΑΔΤ Λ113125, υπάλληλος της Γ’ ΔΥΕΕ, κλάδου ΠΕ/ Δη-
μοσιονομικών, ως μέλος.

γ. Τζιαμπαζίδης Κωνσταντίνος του Στρατή, με ΑΔΤ 
ΑΜ078002, υπάλληλος της Γ’ ΔΥΕΕ, κλάδου ΠΕ/ Δημο-
σιονομικών, ως μέλος.

3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί είτε με επιτόπιες επισκέ-
ψεις στην έδρα του φορέα και όπου αλλού απαιτηθεί 
είτε με έλεγχο γραφείου, σε συνολικά οκτώ (8) εργάσιμες 
ημέρες, έως 29-10-2021.

4. Έργο της ελεγκτικής ομάδας είναι η διενέργεια έκτα-
κτου διαχειριστικού ελέγχου για τις χρήσεις 2016, 2017, 
2018, 2019 και 2020.

5. Μετά το πέρας του ελέγχου θα συνταχθεί έκθεση 
ελέγχου, που θα υποβληθεί, σε φυσική ή/και ηλεκτρονι-
κή μορφή, στη Γ’ Δ.Υ.Ε.Ε., το αργότερο εντός μηνός από 
την περαίωση του ελέγχου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Ιουνίου 2021

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ   

Ι

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

 Αριθμ. Γ4β/Γ.Π. οικ. 38643 
Αποδοχή παραίτησης του Διοικητή του Γενικού 

Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας, αρμοδιότητας 

6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου 

και Δυτικής Ελλάδος, ΤΣΩΛΗ ΑΝΔΡΕΑ. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
α) Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 

λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α΄ 133),

β) το τρίτο άρθρο του ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβά-
σεων υπέρ Νομικών Προσώπων, εποπτευόμενων από το 
Υπουργείο Υγείας και Κ.Α. και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 25),

γ) το άρθρο 7 του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγεί-
ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 
(Α΄ 81),

δ) την παρ. 5 του άρθρου 77, την παρ. 1 του άρ-
θρου 80 και το άρθρο 148 του ν. 3528/2007 «Κύρωση 
του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητι-
κών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 26),

ε) το άρθρο 34 του ν. 4461/2017 «Μεταρρύθμιση της 
Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, 
Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων 
νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων 
του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38),

στ) το άρθρο 2 του ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότη-
τας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του 
νόμου: «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδο-
τικής 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),

ζ) την παρ. 5 του άρθρου 74 του ν. 4445/2016 «Εθνικός 
Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιο-
λόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινω-
νικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη 
και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 236),

η) την υπό στοιχεία Υ4/8-1-2021 απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρμο-
διοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, Βασίλειο 
Κοντοζαμάνη» (Β΄ 32),

θ) το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α΄ 148),

ι) το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121) και το π.δ. 2/2021 «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(Α΄ 2),

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

2. Την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ. 96526/11-12-2018 
(ΑΔΑ: 99Β5465ΦΥΟ-ΒΒ8, Υ.Ο.Δ.Δ. 756) κοινή απόφαση 
του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με 
την οποία διορίσθηκε ο ΤΣΩΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ως Διοικητής 
στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ.

3. Την υπ’ αρ. 2769/5-6-2021 αίτηση παραίτησης του 
ΤΣΩΛΗ ΑΝΔΡΕΑ από τη θέση του Διοικητή του Γενικού 
Νοσοκομείου ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, αποφασίζουμε:

Αποδεχόμαστε την παραίτηση του Διοικητή του Γενι-
κού Νοσοκομείου ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, αρμοδιότητας 
της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου 
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και Δυτικής Ελλάδος, ΤΣΩΛΗ ΑΝΔΡΕΑ του Σταύρου, με 
Α.Δ.Τ. Ι 841644.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4039100104/2021).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Ιουνίου 2021

Ο Υπουργός Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ   

Ι

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 Αριθμ. 287498 
Ανανέωση της θητείας της Διευθύντριας της Κρα-

τικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
α) Το άρθρο 7 του ν. 1348/1983 «Διάλυση του ΝΠΔΔ 

με την Επωνυμία "Άρμα Θέσπιδος" και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 47), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 45 του
ν. 4049/2012 (Α’ 35),

β) την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 1881/1990 (Α΄ 42), 
όπως αντικαταστάθηκε με την περ. β΄ της παρ. 2 του άρ-
θρου 5 του ν. 2557/1997 «Θεσμοί, μέτρα και δράσεις της 
πολιτιστικής ανάπτυξης» (A΄ 271), καθώς και τις παρ. 3 
και 4 του άρθρου 3 του ν. 1881/1990 «Κύρωση απόφασης 
για κλιμάκωση του ποσοστού της Α.Τ.Α. στις συντάξεις 
και τα βοηθήματα του Δημοσίου από 1-1-1990 και άλλες 
διατάξεις» (Α΄42),

γ) την περ. ια΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 
«Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον 
δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλί-
ου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις»
(Α΄ 6),

δ) το άρθρο 13 του ν. 4598/2019 «Ίδρυση παιδικού 
σταθμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
ρύθμιση θεμάτων του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλή-
λων Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατάργηση 
του Οργανισμού Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 36),

ε) το άρθρο 73 του ν. 4646/2019 «Φορολογική μεταρ-

ρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του 
αύριο» (Α΄ 201),

στ) τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α΄ 133),

ζ) το π.δ. 253/1983 «Προσόντα και αρμοδιότητες
Διευθυντών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και Θεσ-
σαλονίκης» (Α΄ 95),

η) το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού» (Α΄ 7),

θ) το π.δ. 70/2015 (Α΄ 114),
ι) το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-

βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121),

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

2. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/64/8814/3-6-2020 
(ορθή επανάληψη στις 9-6-2020) απόφαση της Επιτρο-
πής της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 33/2006 ΠΥΣ
(Α΄ 280), σχετικά με την έγκριση κίνησης των διαδικασιών 
για την πλήρωση της θέσης ή την ανανέωση της θητείας 
του Διευθυντή της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης.

3. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΑΑΔ/
ΤΔΥΕΦ/435261/36679/32218/30740/974/12-8-2020 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 674) απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, με την οποία έγινε ανανέωση της θητεί-
ας της Διευθύντριας της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσα-
λονίκης για ένα έτος από τη λήξη της, (λήξη θητείας
6-6-2021), αποφασίζουμε:

1. Ανανεώνουμε τη θητεία της Τσόκανου Ζωής του Δη-
μητρίου με ΑΔΤ ΑΕ 169870, Αρχιμουσικού, ως Διευθύ-
ντριας της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (Δημόσια 
Υπηρεσία εποπτευόμενη από το Υπουργείο Πολιτισμού 
και Αθλητισμού), για δύο έτη από τη λήξη της (λήξη θη-
τείας 6-6-2021).

2. Η δαπάνη που θα προκληθεί από την πλήρωση της 
ανωτέρω θέσης θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

(Αρ. βεβ. ΑΠ: ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/288522/23-6-2021 βάσει 
του άρθρου 73 του ν. 4646/2019).

(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-
κού Ελληνικού Δημοσίου: 9226991001/23-6-2017).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Ιουνίου 2021

H Υπουργός
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ   
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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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