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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

2 Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

1  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Αριθμ. 41472/Ζ1 
Καθορισμός των αποδοχών του Προέδρου και 

των Αντιπροέδρων του Διοικητικού Συμβουλί-

ου του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώ-

ρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 

(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 57 του ν. 4653/2020 «Εθνική Αρχή 

Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων 
Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητι-
κών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις (Α’ 12),

β. του άρθρου 6 παρ. 1 έως 4 του ν. 3328/2005 (Α’ 80), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

γ. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που διατηρήθηκε 
σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019,

δ. του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετού-
μενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επεί-
γουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιο-
νομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων,

ε. του άρθρου 40 του ν. 849/1978 (Α΄ 232) «Περί παρο-
χής κινήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και 
οικονομικής αναπτύξεως της Χώρας».

2. Το π.δ. 81/2019 (Α’ 119) «Σύσταση συγχώνευση, με-
τονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός 
των αρμοδιοτήτων τους - μεταφορά υπηρεσιών και αρ-
μοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

3. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

4. Το π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργη-
ση Γενικών Γραμματειών Ενιαίων Διοικητικών Τομέων 
Υπουργείων».

5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α’ 181), όπως ισχύει.

6. Την αριθμ. 340/26-7-2019 (Β’ 3051), 104/ΥΟΔΔ/
13-02-2020, ΑΔΑ: 9ΠΣΜ46ΜΤΛΗ-025, κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών 
Θεόδωρο Σκυλακάκη».

7. Την αριθμ. 21004/Ζ1/12-02-2020, (104/13-02-2020, 
τ. ΥΟΔΔ), απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων με θέμα «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης 
Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)».

8. Την αριθμ. Φ.1/Γ/086/29506/Β1/27-2-2020 εισήγηση 
του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως ισχύει, 
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ., σύμφωνα με την οποία η προ-
καλούμενη από την έκδοση της παρούσας απόφασης 
δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Φορέα (ΚΑΕ 
0264, 0771, 0772 και 0775.).

Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπιστεί σε εφαρμογή 
των οριζόμενων στο άρθρο 59 παρ. 9 εδ. δ’ του ν. 3966/
2011 (Α’ 118) και στο πλαίσιο της προτεραιοποίησης των 
αναγκών εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Υπουργεί-
ου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε: 

Άρθρο μόνο
1. Καθορίζουμε τις αποδοχές του Προέδρου και των 

δύο Αντιπροέδρων του Διοικητικού Συμβουλίου του Διε-
πιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδη-
μαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ως ακολούθως:

α. Οι μηνιαίες αποδοχές του Προέδρου ορίζονται στο 
ποσό των 3.800,00 €,

β. Οι μηνιαίες αποδοχές του Α’ και του Β’ Αντιπροέδρου 
ορίζονται στο ποσό των 3.500,00€ αντίστοιχα.

2. Στον Πρόεδρο και στους δύο Αντιπροέδρους κα-
ταβάλλεται πρόσθετη μηνιαία αποζημίωση ύψους 
1.200,00€, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του 
άρθρου 57 του ν. 4653/2020.

3. Η παρούσα απόφαση ισχύει αναδρομικά από την 
ημερομηνία δημοσίευσης της 21004/Ζ1/12-02-2020 
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(104/ΥΟΔΔ/13-02-2020 ) απόφασης συγκρότησης του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

4. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης 
καταργείται κάθε προηγούμενη απόφαση κατά το μέρος 
που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας ή ρυθμίζει 
διαφορετικά τα θέματα αυτά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 30 Μαρτίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Ι

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

 ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αριθμ. Δ4δ/80348 
Ορισμός Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου 

και μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυ-

μης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.)».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 3 του ν. 4138/2013 «Επείγουσες ρυθμί-

σεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι-
ματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις» (Α’ 72), όπως τρο-
ποποιήθηκε με το άρθρο 64 του ν. 4663/2020 «Ίδρυση, 
λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων 
επιφανειών, ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 30).

β) Των άρθρων 68 -72 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό 
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυ-
βέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας εξουσίας» (Α΄ 133).

γ) Των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3429/2005 «Δημόσιες 
Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.KO.)» (A’ 314), όπως 
ισχύει.

δ) Του άρθρου 6 παρ. 1β. του ν.2839/2000 «Ρυθμίσεις 
Υπ. Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 196), όπως έχει 
συμπληρωθεί και ισχύει.

ε) Του ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και συ-
μπληρωθεί με τον ν. 4555/2018 (Α’ 133) και ισχύει.

στ) Του άρθρου 28Α του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρα-
τισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας 
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών 
και άλλες διατάξεις», (Α’ 47), το οποίο προστέθηκε με το 
άρθρο 24 του ν. 4368/2016 (Α’21).

ζ) Του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογρα-
φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» 
(Α’ 131), όπως ισχύει.

η) Των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση 
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 112), όπως ισχύει.

θ) Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δι-
οικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση 
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου 
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 
μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. (Α’ 208).

ι) Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151).

ια) Του π.δ. 142/2017 (Α’ 181) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Οικονομικών».

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

ιγ) Του π.δ. 75/2011 «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και 
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας» (Α’ 182), όπως ισχύει

ιδ) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
(Α’ 98) και το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού.

2. Την αριθμ. Δ16γ/364/15/256/Γ΄/18-06-2013 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ-
ων και του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Αντα-
γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
«Πράξη Συγχώνευσης του νομικού προσώπου ιδιωτι-
κού δικαίου «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΚΡΗΤΗΣ» και του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαί-
ου «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» με 
σύσταση νέας εταιρείας - σύσταση ανώνυμης εταιρείας 
υπό την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Β΄ 1473).

3. Την αριθμ. Δ16γ/584/7/425/Γ΄/18-10-2013 απόφαση 
έγκρισης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. 
Α.Ε.)»(Β’2733).

4. Τα αριθμ. Δ4δ/57524/11-10-2019 και Δ4δ/οικ. 
15345/03-03-2020 έγγραφα της υπηρεσίας, για τον 
ορισμό εκπροσώπων της Περιφέρειας Κρήτης και της 
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης.

5. Το αριθμ. 271149/29-10-2019 έγγραφο του Περιφε-
ρειάρχη της Περιφέρειας Κρήτης.

6. Το αριθμ. 226/04-03-2020 έγγραφο της Περιφερει-
ακής Ένωσης Δήμων Κρήτης.

7. Τα αριθμ. 4450/09-06-2017, 5133/29-06-2017, 4293/
12-04-2019 και 8052/11-07-2019 έγγραφα του Διευθύ-
νοντος Συμβούλου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω-
νυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Ο.Α.Κ. 
Α.Ε.).

8. Το γεγονός ότι η θητεία των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (O.A.K. Α.Ε.)», 
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που ορίστηκαν με την αριθμ. Δ16γ/012/262/Γ/20-06-2013 
κοινή υπουργική απόφαση «Ορισμός Προέδρου, Διευθύ-
νοντος Συμβούλου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου 
της Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥ-
ΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (O.A.K. Α.Ε.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 284), όπως ισχύ-
ει, έχει λήξει.

9. Την ανάγκη ορισμού Προέδρου, Διευθύνοντος 
Συμβούλου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.)», αποφασίζουμε:

Ορίζουμε Πρόεδρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο και μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 
(Ο.Α.Κ. Α.Ε.)» τους εξής:

1. Κοπάση Ελευθέριο του Νικολάου, Ηλεκτρολόγο Μη-
χανικό, ως Πρόεδρο (Α.Δ.Τ. ΑΙ 473075).

2. Παπαδογιάννη Αριστείδη του Κωνσταντίνου, Αρ-
χιτέκτονα Μηχανικό, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο (Α.Δ.Τ. 
AM 980817).

3. Στριλιγκά Ιωάννη του Γεωργίου Πολιτικό Μηχανικό, 
ως τακτικό μέλος (Α.Δ.Τ. AB 969407), με αναπληρωτή τον 
Πετράκη Γεώργιο του Νικολάου Αρχιτέκτονα-Χωροτάκτη 
(Α.Δ.Τ.ΑΙ 945148).

4. Κουμπενάκη Αντώνιο του Εμμανουήλ Αγρονόμο, Το-
πογράφο Μηχανικό, ως τακτικό μέλος (Α.Δ.Τ. ΑΚ 724284), 
με αναπληρώτρια την Τιμοθεάτου Ελένη του Σπυρίδω-
νος Μηχανικό Περιβάλλοντος (Α.Δ.Τ.ΑΙ 468650).

5.  Τριαματάκη Χαρά του Γεωργίου Πολιτικό Μηχανικό, 
ως τακτικό μέλος (Α.Δ.Τ. ΑΗ 957039), με αναπληρωτή 
τον Βασιλάκη Νικόλαο του Εμμανουήλ Μηχανικό Υλικών 
(Α.Δ.Τ. ΑΖ 455194).

6. Κατσιδονιωτάκη Κωνσταντίνο του Αγγέλου Αρχι-
τέκτονα Μηχανικό, ως τακτικό μέλος (Α.Δ.Τ. ΑΙ 955516, 
με αναπληρωτή τον Σπυριδάκη Στυλιανό του Γεωργίου 
Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό (Α.Δ.Τ. ΑΙ 951866).

7. Νίνο Θεόδωρο του Νικολάου Πολιτικό Μηχανικό, ως 
τακτικό μέλος (Α.Δ.Τ. AM 471330), με αναπληρωτή τον 

Κρεβατσούλη Νικόλαο του Χρήστου Πολιτικό Μηχανικό 
(Α.Δ.Τ. ΑΝ 474010).

8. Καλογερή Νικόλαο, του Ιωάννη, Αντιπεριφερειαρ-
χη Π.Ε. Χανίων (Α.Δ.Τ. ΑΕ 972083) ως τακτικό μέλος, με 
αναπληρώτρια τη Λιονή Μαρία του Χρήστου, Αντιπερι-
φερειαρχη Π.Ε. Ρεθύμνου (Α.Δ.Τ. AB 970544).

9. Αλεξάκη Γεώργιο του Εμμανουήλ, Αντιπεριφερειαρ-
χη στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών θεμάτων (Α.Δ.Τ. 
ΑΑ 369226) ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Γου-
λιδάκη Ιωάννη του Κυριάκου, Αντιπεριφερειαρχη Π.Ε. 
Λασιθίου (Α.Δ.Τ. ΑΚ 478578).

10. Κουράκη Γιάννη του Αντωνίου, Πρόεδρο Π.Ε.Δ. 
Κρήτης (Α.Δ.Τ. ΑΟ 420496), ως τακτικό μέλος με ανα-
πληρωτή τον Μαρινάκη Γεώργιο του Χαρίτωνα, Δήμαρχο 
Ρεθύμνης (Α.Δ.Τ. Χ 962029).

11. Κουκιανάκη Χαράλαμπο του Γεωργίου, Δήμαρχο 
Αποκορώνου (Α.Δ.Τ. ΑΖ 974646) ως τακτικό μέλος με 
αναπληρωτή τον Ζερβό Αντώνη του Εμμανουήλ, Δή-
μαρχο Αγίου Νικολάου (Α.Δ.Τ. AB 964985).

Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία δεν εκλέγονται ή 
υποδεικνύονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3, 
του άρθρου 3 του ν.3429/2005, ορίζονται και παύονται 
αζημίως για το δημόσιο και για τη δημόσια επιχείρηση 
με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του 
Υπουργού που εποπτεύει τη δημόσια επιχείρηση.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας εί-
ναι τριετής και αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσας 
απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2020

Οι Υπουργοί

Οικονομικών Μεταφορών και Υποδομών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
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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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