
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Υπουργείο Οικονομικών

2 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

3 Οργανισμοί - Λοιποί Φορείς

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

 Με την 130206 ΕΞ 2019/19.11.2019 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 45 έως 48 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) 
και του κεφ. Β’ του ν. 4354/2015 (Α’ 176), όπως ισχύει, 
σε συνδυασμό με την αριθμ. 93995 ΕΞ 2019/30.8.2019 
απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονο-
μικών (ΥΟΔΔ 670), προσλαμβάνεται από 19.10.2019, η 
Κλεοπάτρα Τσούμπρη του Δημητρίου (Α.Δ.Τ. Χ 364852), 
πτυχιούχος του τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής 
Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και κάτοχος με-
ταπτυχιακού διπλώματος στην Διοίκηση Επιχειρήσεων - 
Ολική Ποιότητα του ίδιου Πανεπιστημίου, στο ιδιαίτερο 
γραφείο της Γενικής Γραμματέως Φορολογικής Πολιτικής 
και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών 
Αθηνάς Καλύβα, σε θέση συνεργάτιδας κατηγορίας ΠΕ 
και κατατάσσεται αυτή στο Μ.Κ. 15.

Η ανωτέρω αποχωρεί αυτοδικαίως και χωρίς αποζη-
μίωση ταυτόχρονα με την κατά οποιονδήποτε τρόπο 
λήξη της θητείας της Γενικής Γραμματέως Φορολογικής 
Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας.

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Οικονομικών: 137407/
18.11.2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8021116910/19.11.2019). 

 Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ   

Ι

 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Αριθμ. 180661/Γ4 
Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου, του Αντι-

προέδρου και των μελών του Δ.Σ. του Ινστιτού-

του Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και ορισμός 

νέων. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 4, 5 και 6 του ν. 3966/2011 «Θεσμικό 

πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση 
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του 
Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων 
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (Α’ 118), όπως είχαν 
τροποποιηθεί από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 
7 του ν. 4076/2012 (Α’ 159), της παρ. 12 του άρθρου 36 
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του ν. 4186/2013 (Α’ 193) και αντικαταστάθηκαν από τις 
διατάξεις των άρθρων 54 και 55 του ν. 4547/2018 (Α’ 102),

β) του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό 
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης»,

γ) του άρθρου 90 του κώδικα για την κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98),

δ) του π.δ. 81/2019 (Α’ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, 
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορι-
σμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,

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

στ) του π.δ. 18/2018 (Α’ 31) «Οργανισμός Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων», όπως έχει τρο-
ποποιηθεί και ισχύει,

ζ) της παρ. 5 του άρθρου 6 του π.δ. 84/2019 (Α’ 123).
2. Την αριθμ. 205093/Γ4/28.11.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 713) 

υπουργική απόφαση με θέμα «Λήξη και ανανέωση της θη-
τείας του Προέδρου και μελών του Δ.Σ. και ορισμός νέων 
μελών Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής».

3. Το αριθμ. 29/18-07-2019 απόσπασμα πρακτικού 
του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Ινστιτούτου Εκ-
παιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), σύμφωνα με το οποίο το 
σύνολο των μελών του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., όπως βεβαιώθηκε 
ομοφώνως στην 18-7-2019 συνεδρίασή του, έθεσαν την 
παραίτησή τους στη διάθεση της Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων

4. Τα αριθμ. Γραφείου Υπουργού 11760/15-11-2019 
και 11861/18-11-2019 έγγραφα, με τα οποία ο Ιωάννης 
Ρουσσάκης και η Ελένη Τσίκιζα αντίστοιχα, οι οποίοι 
απουσίαζαν από τη συνεδρίαση της 18-07-2019 του Δ.Σ. 
του ΙΕΠ, επιβεβαιώνουν την υποβολή της παραίτησής 
τους από μέλη τουΔ.Σ. του Ι.Ε.Π.

5. Τη γνώμη της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών 
Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, όπως διατυπώθηκε 
στην από 12/11/2019 έκθεσή της, η οποία διαβιβάστηκε 
με το με Α.Π. 4878/12-11-2019 έγγραφο της Βουλής των 
Ελλήνων.

6. Τις υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 των συ-
μπεριλαμβανόμενων στην παρούσα απόφαση μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευ-
τικής Πολιτικής, με τις οποίες δηλώνουν ότι δεν έχουν 
κώλυμα διορισμού δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του 
κώδικα κατάστασης δημοσίων πολιτικών διοικητικών 
υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (Α’ 26).

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Α. Αποδεχόμαστε τις παραιτήσεις των μελών του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πο-
λιτικής (Ι.Ε.Π.), τα οποία είχαν οριστεί ή των οποίων είχε 
ανανεωθεί η θητεία με την αριθμ. 205093/Γ4/28.11.2018 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 713) υπουργική απόφαση και συγκεκριμένα:

1) του Κουζέλη Γεράσιμου του Θεοδώρου, με ΑΔΤ: AB 
049471, από τη θέση του μέλους του Δ.Σ. με την ιδιότητα 
του Προέδρου του Ι.Ε.Π.

2) του Χαραμή Παύλου του Δημητρίου, με ΑΔΤ: ΑΕ 
155761, από τη θέση του μέλους του Δ.Σ. με την ιδιότη-
τα του Αντιπροέδρου του Ι.Ε.Π.

3) της Σπανέλλη Μαρίας-Τατιάνας του Θεοδώρου, με 
ΑΔΤ: ΑΕ 089906, από τη θέση μέλους του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.

4) του Ρουσσάκη Ιωάννη του Εμμανουήλ, με ΑΔΤ: ΑΝ 
562755, από τη θέση μέλους του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.

5) της Φέρμελη Γεωργίας του Σωκράτη, με ΑΔΤ: AB 
336338, από τη θέση μέλους του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.

6) του Σοφού Αλιβίζου του Σπυρίδωνα, με ΑΔΤ: AM 
450831, από τη θέση μέλους του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.

7) της Τσίκιζα Ελένης του Λουκά, με ΑΔΤ: ΑΚ 219787, 
από τη θέση μέλους του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.

Β. Συγκροτούμε το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο 
του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και ορίζουμε 
τα μέλη του ως ακολούθως:

1) Αντωνίου Ιωάννης του Βασιλείου, με Α.Δ.Τ. AB 
650759, εκπαιδευτικός, Διδάκτωρ ΕΜΠ/ΕΚΠΑ, ως Πρό-
εδρος.

2) Μπαραλής Γεώργιος του Ηλία, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 029861, 
Αναπληρωτής Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος 
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστρια-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως μέλος.

3) Σοφιανοπούλου Χρυσούλα του Γρηγορίου, Επίκου-
ρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεμα-
τικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, με Α.Δ.Τ. AM 
593899 ως μέλος.

4) Εμβαλωτής Αναστάσιος του Χρήστου, με Α.Δ.Τ. AB 
620037, Αναπληρωτής Καθηγητής του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων, ως μέλος.

5) Γείτονα Ζωή του Χρήστου, εκπαιδευτικός ιδιωτικής 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με Α.Δ.Τ. AH 123271, ως 
μέλος.

6) Μαρίνης Νικόλαος του Αναστασίου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 
606408, εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
Διευθυντής του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χαλανδρίου, 
ως μέλος.

7) Χαριτωνίδου Ανδρονίκη του Αναστασίου, Σύμβου-
λος Α’ του ΙΕΠ, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 609949, ως μέλος.

Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. 
ορίζεται ο Γεώργιος Μπαραλής.

Γ. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ι.Ε.Π. είναι τριετής.

Δ. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Ι.Ε.Π., ο 
οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση 
του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 19 Νοεμβρίου 2019

Η Υπουργός

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ   
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 3 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

 ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛIAΣ

Αριθμ. 27349/19/ΓΠ 
Παραίτηση του Αναπληρωτή Προέδρου του Παι-

δαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής της Σχολής 

Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 15, 23 και 84 του ν. 4485/2017 

(Α’ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευ-
σης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

3. Το αριθμ. 144363/Ζ1/1-9-2017 (ΑΔΑ: Ω6ΝΖ4653ΠΣ-
9ΣΜ) έγγραφο το Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων με θέμα «Ζητήματα οργάνων διοίκησης 
των Α.Ε.Ι., μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 (Α’ 114)».

4. Την αριθμ. 127422/Ζ1/26-07-2018 (ΦΕΚ 463/τ.ΥΟΔΔ/
17-08-2018) πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων περί εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων (4) 
Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

5. Την αριθμ. 24238/18/ΓΠ/12-11-2018 πράξη του 
Πρύτανη περί εκλογής του Αναπληρωτή Καθηγητή Βα-
σιλείου Αργυρόπουλου του Σωτηρίου ως Αναπληρωτή 
Προέδρου του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής 
της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

6. Την αριθμ. 20693/19/ΓΠ/04-09-2019 αίτηση παραί-
τησης του καθηγητή της βαθμίδας του Αναπληρωτή 
Καθηγητή Βασιλείου Αργυρόπουλου από τη θέση του 
Αναπληρωτή Προέδρου του Παιδαγωγικού Τμήματος 
Ειδικής Αγωγής, διαπιστώνουμε:

Ότι ο καθηγητής της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθη-
γητή Βασίλειος Αργυρόπουλος του Σωτηρίου με Α.Δ.Τ. 
ΑΖ 780472, με την αριθμ. 20693/19/ΓΠ/04-09-2019 αί-
τησή του, παραιτήθηκε από 4-9-2019 από τη θέση του 
Αναπληρωτή Προέδρου του Παιδαγωγικού Τμήματος 
Ειδικής Αγωγής της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινω-
νικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Βόλος, 7 Νοεμβρίου 2019

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ   

 Αριθμ.: 27347/19/ΓΠ 
Παραίτηση του Προέδρου του Παιδαγωγικού 

Τμήματος Ειδικής Αγωγής της Σχολής Ανθρωπι-

στικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπι-

στημίου Θεσσαλίας. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 15, 23 και 84 του 

ν. 4485/2017 (Α’ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώ-
τατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις».

3. Το αριθμ. 144363/Ζ1/1-9-2017 (ΑΔΑ: Ω6ΝΖ4653ΠΣ-
9ΣΜ) έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων με θέμα «Ζητήματα οργάνων διοίκη-
σης των Α.Ε.Ι., μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 
(Α’ 114)».

4. Την αριθμ. 127422/Ζ1/26-07-2018 (ΦΕΚ  463/
τ.ΥΟΔΔ/17-08-2018) πράξη του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων περί εκλογής Πρύτανη και 
τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας.

5. Την αριθμ. 16397/17/ΓΠ/3-11-2017 πράξη του 
Πρύτανη περί εκλογής του Χαράλαμπου Καραγιαν-
νίδη του Ιακώβου ως Προέδρου του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Ειδικής Αγωγής της Σχολής Ανθρωπιστι-
κών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας.

6. Την αριθμ. 20692/19/ΓΠ/04-09-2019 αίτηση παραί-
τησης του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας Χαράλαμπου 
Καραγιαννίδη του Ιακώβου από τη θέση του Προέδρου 
του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής, διαπιστώ-
νουμε:

Ότι ο Καθηγητής πρώτης βαθμίδας Χαράλαμπος Κα-
ραγιαννίδης του Ιακώβου με Α.Δ.Τ. Χ 224763, με την 
αριθμ. 20692/19/ΓΠ/04-09-2019 αίτησή του, παραι-
τήθηκε από 4-9-2019 από τη θέση του Προέδρου του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής της Σχολής 
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανε-
πιστημίου Θεσσαλίας.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Βόλος, 7 Νοεμβρίου 2019

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ   
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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,

*14009812011190004*
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