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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

2 Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

   Αριθμ. 110253  
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 22222/20-2-2019 

(Υ.Ο.Δ.Δ. 101) υπουργικής απόφασης για τη συ-

γκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή 

και Αγοράς (Ε.Σ.Κ.Α.).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 90 Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-

νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - Α΄ 98) 
σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α΄ 133),

β) του άρθρου 12 του ν. 2251/1994 «Προστασία των 
Καταναλωτών» (Α’ 191), όπως κωδικοποιήθηκε με την 
υπ’ αρ. 5338/17.1.2018 (Β’ 40) απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης,

γ) του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192),

δ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

ε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

2. Τις κοινές αποφάσεις:
α) υπ’ αρ.  61161/01-06-2021 απόφαση του Πρωθυ-

πουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
«Αποδοχή παραίτησης του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου 
και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 437).

β) υπ’ αρ. 61162/01-06-2021 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
«Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και 
Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 437).

γ) υπ’ αρ. 22222/20-2-2019 απόφαση του Υπουρ-
γού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου 
Καταναλωτή και Αγοράς (Ε.Σ.Κ.Α.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 101), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ’ αρ. 116959/
14-11-2019 (ΥΟΔΔ 1014) και 32767/24-03-2020 (ΥΟΔΔ 
295) υπουργικές αποφάσεις.

3. Την ανάγκη αντικατάστασης εκπροσώπων του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ήδη Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων) της υπ’  αρ. 22222/20-2-2019 
(ΥΟΔΔ 101) κοινής απόφασης του Υπουργού και του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, κα-
τόπιν ανάθεσης καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Εμπορί-
ου και Προστασίας Καταναλωτή στον Αναγνωστόπουλο 
Σωτήριο με την ως άνω υπό στοιχείο (β) απόφαση.

4. Την υπ’ αρ. 108008/05.10.2021 εισήγηση της Γενι-
κής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με την οποία 
διαπιστώνεται ότι επί των προτεινόμενων ρυθμίσεων 
της παρούσης υπουργικής απόφασης δεν προκαλείται 
πρόσθετη επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 22222/20-2-2019 (ΥΟΔΔ 
101) απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Συγκρότηση του 
Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή και Αγοράς (Ε.Σ..Κ.Α.)» 
ως κατωτέρω:

1. Το στοιχείο α) της παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Ως εκπροσώπους του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων
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α/α Τακτικά μέλη Υπηρεσία στην οποία υπη-
ρετούν

Αναπληρωματικά 
Μέλη

Υπηρεσία στην 
οποία υπηρετούν

1. Αναγνωστόπουλος 
Σωτήριος 

του Γεωργίου, 
ΑΔΤ: ΑΚ 753107

Γενικός Γραμματέας 
Εμπορίου και Προστασίας 

Καταναλωτή

Πύθουλα Αγγελική 
του Κωνσταντίνου 

ΑΔΤ: ΑΖ533665

Προϊσταμένη της Γενικής Δι-
εύθυνσης Προστασίας 

Καταναλωτή

2. Παπαγεωργίου 
Θεόδωρος 

του Παναγιώτη 
ΑΔΤ: ΑΕ 093014

Προϊστάμενος της 
Διεύθυνσης Πολιτικής και 
Ενημέρωσης Καταναλωτή

Καρόπουλος 
Βασίλειος 

του Ιωάννη 
ΑΔΤ: ΑΚ 005934

Προϊστάμενος της 
Διεύθυνσης Προστασίας 

Καταναλωτή

3. Διονυσόπουλος 
Γεώργιος του Πέτρου 

ΑΔΤ: ΑΝ 175835

Δικηγόρος της Γενικής 
Γραμματείας Εμπορίου και 
Προστασίας Καταναλωτή

Αντωνοπούλου 
Αγγελική 

του Γεωργίου 
ΑΔΤ.: Χ705292

Επιστημονική Συνεργάτης 
του Γενικού Γραμματέα 

Εμπορίου και Προστασίας 
Καταναλωτή

»
2. Η παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ως Πρόεδρος του Ε.Σ.Κ.Α. ορίζεται ο Αναγνωστόπουλος Σωτήριος του Γεωργίου, Γενικός Γραμματέας Εμπορίου 

και Προστασίας Καταναλωτή, με αναπληρώτρια την Πύθουλα Αγγελική του Κωνσταντίνου, Προϊσταμένη της Γενικής 
Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή»

3. Αναπληρωτής Γραμματέας του Ε.Σ.Κ.Α. ορίζεται η υπάλληλος της Διεύθυνσης Πολιτικής και Ενημέρωσης Κα-
ταναλωτή Κροκίδα Σοφία του Σπυρίδωνος (ΑΔΤ: ΑΟ 056545), σε αντικατάσταση του Μωραΐτη Εμμανουήλ του 
Περικλή (ΑΔΤ: ΑΗ 522998).

4. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αρ. 22222/20-2-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 101) απόφαση «Συγκρότηση του 
Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή και Αγοράς (Ε.Σ..Κ.Α.)».

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

  Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2021

Ο Υπουργός 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Ι

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

    Αριθμ. 485638 
Ορισμός μελών και παράταση θητείας Προέδρου 

και Αντιπροέδρου της Επιτροπής Διοίκησης του 

Ν.Π.Δ.Δ με την Επωνυμία “ΕΘΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕ-

ΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ”.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 20-23 του ν. 4735/2020 «Τροποποίηση 

του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής 
διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών 
θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής 
Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του 
Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή 
προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 197), 

β) του άρθρου 48 του ν. 4772/2021 «Διενέργεια Γενικών 
Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική 

Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, 
επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 17),

γ) του άρθρου 6 του v. 423/1976 «Περί Γυμναστηρίων 
και ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων εις τον εξωσχολι-
κόν αθλητισμόν» (Α΄ 223), όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. ε και ζ του άρθρου 3, του v. 665/1977 «Περί τρο-
ποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί Εξωσχολικού 
Αθλητισμού και Γυμναστηρίων Νομοθεσίας και λοιπών 
συναφών διατάξεων» (Α’ 225),

δ) του άρθρου 13 «Συλλογικά Όργανα της Διοίκησης» 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (v. 2690/1999 - 
Α’ 45),

ε) της παρ. 9, του άρθρου 56, του v. 2725/1999 «Ερα-
σιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 121),

στ) του άρθρου 6 του ν. 2839/2000 «Ρυθμίσεις θεμά-
των του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 196), όπως 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4604/2019 (Α’ 50),

ζ) του άρθρου 9 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογρα-
φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» 
(Α’ 131),
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η) του π.δ. 53/1998 «Διατήρηση εποπτείας Ν.Π.Δ.Δ. 
από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού» (Α’ 53),

θ) την παρ.  2α του άρθρου 59 του ν. 4002/2011 
Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δη-
μοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιο-
νομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου 
Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας 
και Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α’ 180),

ι) του π.δ. 70/2015 (Α’ 114) περί ανασύστασης των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξης 
και Τουρισμού,

ια) του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» (Α’ 7),

ιβ) του π.δ. 83/2019 Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

2. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/
29-07-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της 
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμο-
διοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Ελευθέριο Αυγενάκη» (Β’ 3099).

3. Την υπό στοιχεία YΠΠOA/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔΕΦ/516012/ 
17978/3794/547/26-09-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 803) απόφαση του 
Υφυπουργού πολιτισμού και Αθλητισμού περί ορισμού 
μελών της Επιτροπής Διοίκησης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επω-
νυμία «ΕΘΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» , 
όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία YΠΠOA/ΓΔΟΑ/
ΔΥΑ/ΤΔΑΔΕΦ/551530/19387/4086/579/11-10-2019 
(ΑΔΑ: 9ΛΤ14653Π4-ΡΜ9 - Υ.Ο.Δ.Δ. 897) όμοια απόφαση.

4. Το υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/380459/09-08-2021 αίτημα 
έκδοσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για 
επιλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου στο Ν.Π.Δ.Δ. Ε.Α.Κ. 
Θεσσαλονίκης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 22 
του ν. 4735/2020 (Α’ 197), αποφασίζουμε:

Α. Παρατείνεται μεταβατικά, η θητεία του ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ του Κωνσταντίνου, Α.Δ.Τ.: ΑΗ 362599, 
Δικηγόρου, Προέδρου της Επιτροπής Διοίκησης του 
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο της Γ.Γ.Α.) και 
του Αντιπροέδρου ΣΑΜΟΛΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του Ιω-
άννη, Α.Δ.Τ.:ΑΜ899502, Ελεύθερου επαγγελματία, οι 
οποίοι είχαν ορισθεί με την υπό στοιχεία YΠΠOA/ΓΔΟΑ/
ΔΥΑ/ΤΔΑΔΕΦ/516012/17978/3794/547/547/26-09-2019 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 803) απόφαση περί ορισμού μελών της Επιτρο-
πής Διοίκησης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΑ 
ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», μέχρι την ολο-
κλήρωση της προβλεπόμενης, από τα άρθρα 20-23 του 
ν. 4735/2020 (Α’ 197), όπως ισχύει, διαδικασίας επιλο-
γής, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 του 

ν. 4772/2021 (Α’ 17), με το οποίο αντικαταστάθηκε η 
παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4735/2020 (Α’ 197).

Καλύπτονται μεταβατικά η θέση αναπληρωτή του προ-
έδρου από τον ΒΙΟΛΙΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του Ανδρέα 
Α.Δ.Τ.: ΑΜ 432511, Επιχειρηματία και του αναπληρωτή 
του Αντιπροέδρου από τον ΤΕΡΖΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ του Πέ-
τρου Α.Δ.Τ.: ΑΗ 749491, Ιατρό Ορθοπεδικό, μέχρι την 
ολοκλήρωση της προβλεπόμενης, από τα άρθρα 20-23 
του ν. 4735/2020 (Α’ 197), όπως ισχύει, διαδικασίας επι-
λογής, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 του 
ν. 4772/2021 (Α’ 17), με το οποίο αντικαταστάθηκε η 
παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4735/2020 (Α’ 197).

Β. Ορίζονται τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής Διοίκη-
σης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ 
ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ως εξής:

ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Γεωργίου Α.Δ.Τ.: ΑΑ 253720, 
Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής ως Γραμματέας, με αναπλη-
ρώτρια την ΑΡΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Μιχαήλ Α.Δ.Τ.: 
ΑΜ 278301, Υπάλληλο ΔΕΠΘΕ Δήμου Θεσσαλονίκης.

ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Ιωάννη, Α.Δ.Τ.: ΑΗ 161438 
Ελεύθερος Επαγγελματίας ως Ταμίας, με αναπληρώτρια 
την ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΟΛΓΑ του Παναγιώτη Α.Δ.Τ.: 
ΑΙ 735040, Φοιτήτρια Πολιτικών Επιστημών.

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ του Ιωάννη Α.Δ.Τ.: ΑΗ 192351, 
Πολιτική Επιστήμων ως Έφορος, με αναπληρωτή 
τον ΜΙΑΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του Πέτρου, ΑΡ. Ταυτότητας: 
232080029 Αστυνομικό.

ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Βύρωνα Α.Δ.Τ.: ΑΙ 738918, 
Καθηγητής Φυσικής Αγωγής ως μέλος, με αναπληρωτή 
τον ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ του Ιωάννη, Α.Δ.Τ.: ΑΜ 
898270 Φοιτητή Πολιτικών Επιστημών.

ΧΑΣΕΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου Αρ. Διαβατη-
ρίου: ΑΝ 4906844, Αστυνομικός ως Μέλος, με αναπλη-
ρώτρια την ΡΕΝΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του Αντωνίου, Α.Δ.Τ.: ΑΝ 
724134, Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής.

Η θητεία των ανωτέρω μελών της Επιτροπής Διοίκησης 
είναι διετής. 

Γ. Οι ανωτέρω είναι υπόχρεοι για υποβολή αρχικής ΔΠΚ 
και ΔΟΣ εντός 90 ημερών από την κτίση της ιδιότητας 
αυτής, καθώς και για υποβολή ετήσιας ΔΠΚ, κατά τα ορι-
ζόμενα στις οικείες διατάξεις ν. 3213/2003, όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 11 Οκτωβρίου 2021

Ο Υφυπουργός 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ   



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ4180 Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 899/19.10.2021

*14008991910210004*

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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