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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

2 Περιφέρειες

    1 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

 Αριθμ. 2285 
 Συγκρότηση Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμά-

των και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) Β’ στην Πε-

ριφερειακή Ενότητα Κιλκίς. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη: 
1) Τις διατάξεις των άρθρων 20 και 21 του ν. 4495/2017 

(Α’ 176) «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περι-
βάλλοντος και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστά-
θηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 60 του 
ν. 4643/2019 (Α’ 193) και προστέθηκαν με τις διατάξεις 
του άρθρου 108 του ν. 4674/2020 (Α’53). 

2) Το υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΓρΥΦΧΑΠ/17254/319/14-2-2020 
έγγραφο του Γραφείου του Υφυπουργού «Διευκρινίσεις 
για τη Συγκρότηση των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θε-
μάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ)....».

3) Τις διατάξεις του π.δ. 142/2010 (Α’ 235) «Οργανισμός 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης». 

4) Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν.  3852/2010 
(Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

5) Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (Α’107) «Διοίκηση, 
Οργάνωση της Περιφέρειας,ρύθμιση θεμάτων για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

6) Τις διατάξεις των άρθρ. 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 
(Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 
άλλες διατάξεις». 

7) Τις διατάξεις του ν. 2683/1999 (Α’ 19) «Κύρωση 
του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικη-
τικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες 
διατάξεις». 

8) Τις διατάξεις των άρθ. 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(Α’ 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης- Καταπολέμηση 
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκα-
τάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» περί Συντονιστή 
των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

9) Την υπ’ αρ. 14138/15-5-2017 (ΥΟΔΔ 250)- ΑΔΑ: 
ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερι-
κών για διορισμό Συντονιστή Α.Δ.Μ-Θ.

10) Την υπ' αρ. 35748/30-05-2017 (Β’ 1971) απόφαση 
του Συντονιστή της Α.Δ.Μ.Θ. «Ανάθεση άσκησης αρμο-
διοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης-
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και παροχή εξουσιοδό-
τησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή 
Συντονιστή» στους προϊσταμένους των οργανικών μο-
νάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
Θράκης.

11) Τα υπ’ αρ. 10184/17-12-2019, 10281/17-12-2019, 
10241/18-12-2019 έγγραφα της Δ/νσης Περιβάλλο-
ντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης με 
τα οποία ζητήθηκε από τους φορείς να ορίσουν τους 
εκπροσώπους για τη συγκρότηση των ΣΥΠΟΘΑ (Α) και 
(Β) Κεντρικής Μακεδονίας. 

12) Το υπ’ αρ. 6111/15-1-2020 έγγραφο του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους «....δεν μπορεί να διατεθεί 
μέλος του Ν.Σ.Κ. για τη στελέχωση των ΣΥΠΟΘΑ... της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας...». 

13) Το υπ’ αρ. 152/15-1-2020 έγγραφο προς τους Δικη-
γορικούς Συλλόγους K.M. για την αποστολή καταλόγου 
δικηγόρων που έχουν υποβάλλει αίτηση εγγραφής στα 
μητρώα ΣΥΠΟΘΑ (Α) και (Β). 

14) Το υπ’ αρ. 6496(29)/20-1-2020 έγγραφο του Γρ. 
Γενικού Δ/ντή Προγραμματισμού και Υποδομών Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με το οποίο μας γνω-
στοποιήθηκε αδυναμία υπόδειξης εκπροσώπων για τη 
συγκρότηση των ΣΥΠΟΘΑ. 
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15) Το υπ’ αρ. 17918(458)/13-1-2020 έγγραφο της 
Δ/νσης Μετ/ρών και Επικ/νιών Π.Ε Κιλκίς με την υπόδειξη 
εκπροσώπου για τη συγκρότηση των ΣΥΠΟΘΑ (Α) και 
(Β)Π.Ε. Κιλκίς ενός Προϊσταμένου Τεχνικού Τμήματος. 

16) Το υπ’ αρ. οικ.229712(496)/12-5-2020 έγγραφο του 
Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Κιλκίς με τον ορισμό εκπροσώ-
πων. 

17) Το υπ’ αρ. 1020/19-2-2020 έγγραφο του TEE Τμήμα 
Κεντρικής Μακεδονίας με τον ορισμό των εκπροσώπων 
στα ΣΥΠΟΘΑ (Α) και (Β). 

18) Το υπ’ αρ. 11799//23-1-2020 έγγραφο του Δικηγο-
ρικού Συλλόγου Κιλκίς με τον ορισμό δικηγόρων εκπρο-
σώπων για τα ΣΥΠΟΘΑ (Α) και (Β). 

19) Το υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/Γρ/ΥΦΧΑΠ/28592/563/17-3-2020
έγγραφο Γραφείου Υφυπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας. 

20)Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυ-
τής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου Ο.Τ.Α., 
αποφασίζουμε:

Α) Διαπιστώνεται αδυναμία ορισμού ως Προέδρου του 
Συμβουλίου μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κρά-
τους, ύστερα από το ανωτέρω (13) έγγραφο του Ν.Σ.Κ.

Β) Συγκροτείται το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμά-
των και Αμφισβητήσεων ΣΥΠΟΘΑ (Β) της Περιφερειακής 
Ενότητας Κιλκίς Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με 
τα κάτωθι μέλη:

1) Την Γεωργία Δραγανίδου του Βασιλείου, με ΑΔΤ 
ΑΝ893333, ΠΕ Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, ανα-
πληρώτρια προϊσταμένη Τμήματος της Δ/νσης Αγρο-
τικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Κιλκίς, ως Πρό-
εδρο, με αναπληρωτή τον προϊστάμενο του Τμήματος 
Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Δ/νσης Ανάπτυ-
ξης Π.Ε. Κιλκίς, Ιωάννη Ανταβαλή του Συμεών, με ΑΔΤ 
ΑΖ649359, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό.

2) Την Πηνελόπη Ταϊρη του Ιωάννη με ΑΔΤ ΑΝ181921, 
ΠΕ Αρχιτέκτονα-Μηχανικό, υπάλληλο του Τμήματος ΠΣΕ 
της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.Κ.Μ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε-
δονίας-Θράκης, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την 
Λήδα Ζιάκα του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ ΑΜ662501, ΠΕ 
Αρχιτέκτονα Μηχανικό, υπάλληλο του Τμήματος Περι-
βάλλοντος, της ίδιας Υπηρεσίας.

3) Τον Κωνσταντίνο Τσακαλώζο του Δημητρίου με ΑΔΤ 
ΑΕ873027, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, εκπρόσωπο του TEE 
ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Αντώνιο Τσάτση 
του Αντωνίου, με ΑΔΤ 383937, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, 
εκπρόσωπο του TEE.

4) Τον  Τραϊανό Τρέγκα του Γεωργίου με ΑΔΤ ΑΜ432684, 
ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, εκπρόσωπο του TEE, ως τακτικό 
μέλος, με αναπληρωτή τον Κυριάκο Αναστασιάδη του 
Μαργαρίτη, με ΑΔΤ ΑΝ894686, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, 
εκπρόσωπο του TEE.

5) Την Δημήτριο Ταλαμπίρη του Σωτηρίου, με ΑΔΤ 
Χ887621, Δικηγόρο, εκπρόσωπο του Δικηγορικού Συλ-
λόγου Κιλκίς, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την 
Αναστασία Τερζή του Ιωάννη, με ΑΔΤ ΑΕ870073, Δικηγό-
ρο, εκπρόσωπο του Δικηγορικού Συλλόγου Κιλκίς.

Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται ο Φώτιος Αλ-
τιπαρμακίδης του Γεωργίου με ΑΔΤ Χ387593, ΔΕ Διοι-

κητικών Γραμματέων υπάλληλος του Τμήματος ΠΑΜ-
ΠΣΕΑ Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, με αναπληρώτρια 
την Ελευθερία Τσακιρίδου του Δημοσθένη, με ΑΔΤ 
ΑΕ873677, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, υπάλληλο της 
Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς.

Καθορίζεται ως έδρα του Συμβουλίου η έδρα της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Κιλκίς.

Oι αρμοδιότητες του ΣΥΠΟΘΑ (Β) ορίζονται στο άρθρο 
21 του ν. 4495/2017 (Α’ 167), όπως αντικαταστάθηκε και 
ισχύει με το άρθρο 60 του ν. 4643/2019 (Α’ 193). 

Η θητεία του Συμβουλίου είναι διετής σύμφωνα με την 
παρ. 3 του άρθρου 60 του ν. 4643/2019. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 28 Μαΐου 2020

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ   

 Ι 

2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 Αριθμ. 213876(1024) 
Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 

12 του ν. 4497/2017 (Α’ 171) για τους παραγω-

γούς πωλητές υπαίθριου εμπορίου που ανήκουν 

στον «ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΒΡΟΝΤΟΥΣ Ν. ΠΙΕ-

ΡΙΑΣ» της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της 

Περιφέ ρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

 Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 133/2010 (Α’ 226) «Οργανι-
σμός Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τρο-
ποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 81320 και 77909/01-12-2016 
αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (Β’ 4302) « Έγκριση τρο-
ποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας».

3. Την υπ’ αρ. οικ. 570607(7712)/12-09-2019 (Β’ 3475) 
απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπο-
γραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ 
ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».

4. Την υπ’ αρ. οικ. 602161(8148)/25-9-2019 (Β’ 3745) 
απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπο-
γραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ 
ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».

5. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4497/ 
2017 (Α’ 171) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστη-
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ριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομο-
θεσίας και άλλες διατάξεις », σύμφωνα με την οποία «Σε 
κάθε Περιφερειακή Ενότητα συγκροτούνται με απόφαση 
του οικείου Περιφερειάρχη τριμελείς επιτροπές με διετή 
θητεία, οι οποίες είναι αρμόδιες για τον έλεγχο, μέσω 
αυτοψίας, των καλλιεργειών που δηλώνονται από τον 
παραγωγό στην υπεύθυνη δήλωση που καταθέτει για 
τη χορήγηση και την ανανέωση της άδειας.».

6. Τις διατάξεις της παρ. 1γ του άρθρου 12 του ν. 4497/ 
2017 (Α’ 171), σύμφωνα με την οποία «Σε κάθε Περιφε-
ρειακή Ενότητα συγκροτούνται τόσες επιτροπές όσες οι 
υφιστάμενοι σύλλογοι».

7. Το υπ’ αρ. οικ.99181(450)/13-02-2020 έγγραφο προς 
το Πρωτοδικείο Κατερίνης «Παροχή πληροφοριών για 
Αγροτικούς Συλλόγους Νομού Πιερίας».

8. Το υπ’ αρ. οικ. 99537(451)/13-02-2020 έγγραφο 
προς τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
Π.Ε. Πιερίας «Ορισμός μέλους για την συγκρότηση των 
Τριμελών Επιτροπών του άρθρου 12 του ν. 4497/2017».

9. Το υπ’ αρ. οικ. 99843(452)/13-02-2020 έγγραφο 
προς τους Δήμους Κατερίνης, Πύδνας-Κολινδρού, Δίου - 
Ολύμπου «Παροχή πληροφοριών για Αγροτικούς Συλ-
λόγους».

10. Το υπ’ αρ. 127/14-02-2020 έγγραφο του Πρω-
τοδικείου Κατερίνης «Απάντηση στο αρ. πρωτ.-οικ. 
99181(450) εισερχόμενο έγγραφο».

11. Το υπ’ αρ. 106104/2666/24-02-2020 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της 
Π.Ε. Πιερίας «Ορισμός μελών των επιτροπών του άρθρου 
12 του ν. 4497/2017».

12. Τα υπ’ αρ. 2326/26-02-2020, 5434/29-04-2020 έγ-
γραφα του Δήμου Δίου-Ολύμπου «Παροχή πληροφο-
ριών για Αγροτικούς Συλλόγους», αποφασίζουμε:

Α. Συγκροτούμε Τριμελή Επιτροπή του άρθρου 12 του 
ν. 4497/2017 (Α’ 171) για τους παραγωγούς πωλητές υπαί-
θριου εμπορίου όλων των τύπων αδειών που ανήκουν 
στον «ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΒΡΟΝΤΟΥΣ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ» της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως εξής: 

1. α) Για την εμπορία προϊόντων φυτικής προέλευσης:
Αρβανίτης Ηλίας του Γεωργίου, Τεχνολόγος Γεωπόνος 

της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
της Π.Ε. Πιερίας, με ΑΔΤ: ΑΝ 901102, ως Πρόεδρος, με 
αναπληρωτή τον Συμεωνίδη Κων/νο του Ζαχαρία, Γεω-
πόνο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνι-
ατρικής της Π.Ε. Πιερίας με ΑΔΤ: ΑΗ 795162.

β) Για την εμπορία προϊόντων ζωικής προέλευσης:
Τηλαβερίδου Ελένη του Γεωργίου, Κτηνίατρο της Διεύ-

θυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. 
Πιερίας, με ΑΔΤ Χ 954678, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή 
τον Ζουγκουρίδη Τιμόθεο του Χρήστου, Κτηνίατρος της 
Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της 
Π.Ε. Πιερίας, με ΑΔΤ ΑΕ 357645. 

2. Προβίδα Ελένη του Δημητρίου, ΔΕ Διοικητικών 
Γραμματέων, υπάλληλος του Τμήματος Εμπορίου και 
Ανωνύμων Εταιρειών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος της Π.Ε. Πιερίας, με ΑΔΤ: ΑΖ 314271, με 
αναπληρωτή τον υπάλληλο του τμήματος Εμπορίου και 
Ανωνύμων Εταιρειών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Πε-
ριβάλλοντος της Π.Ε. Πιερίας, Ουσταμπασίδη Μενέλαο 
του Νικολάου, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με ΑΔΤ: 
ΑΖ 314771.

3. Βάγιας Χρήστος του Επαμεινώνδα, εκπρόσωπος του 
Αγροτικού Συλλόγου, με ΑΔΤ: ΑΗ 319835, ως τακτικό 
μέλος, με αναπληρωτή τον Θεοδωρή Γεώργιο του Θεο-
δώρου, με ΑΔΤ: ΑΗ 319806. 

Β. Έργο της Επιτροπής είναι η διεξαγωγή δειγματολη-
πτικού ελέγχου σε ποσοστό 30% τουλάχιστον επί των 
αιτήσεων ανανέωσης που υποβάλλονται από τους πα-
ραγωγούς στην αρμόδια αρχή έκδοσης και ανανέωσης 
και τους έχει γνωστοποιηθεί, όπως ορίζεται στην παρ. 3 
του άρθρου 11 του ν. 4497/2017 (Α’ 171).

Γ. Τα μέλη των επιτροπών δικαιούνται έξοδα μετακί-
νησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου 
Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) και 
υπερωριών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 
του ν. 4354/2015 (Α’ 176), τα οποία καλύπτονται από τα 
έσοδα που προέρχονται από τα ημερήσια ανταποδοτικά 
τέλη του άρθρου 36 του ν. 4497/2017.

Δ. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι διετής σύμ-
φωνα με την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4497/2017 
(Α’ 171).

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από την ανάρτη-
σή της στη «Διαύγεια».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κατερίνη, 27 Μαΐου 2020

Η Αντιπεριφερειάρχης

ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ   
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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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