
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

2 Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

3 Υπουργείο Υγείας

4 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

 ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

   Με την 143203/Ε1/4-9-2018 απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14, 15 και 16 του 

ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄) όπως ισχύουν, του ν. 3068/2002 
(ΦΕΚ 274 Α΄), των άρθρων 16 και 17 του ν. 3528/2007 
(ΦΕΚ 26 Α΄), του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α΄), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του άρθρου 11 
του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και σε συμμόρφωση προς την αριθμ. 2005/2017 
αμετάκλητη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, 
κατόπιν της αριθμ. 1138/21-9-2017 απόφασης του Γ΄ 
Τμήματος του ΑΣΕΠ και της αριθμ. 96579/Ε1/12-6-2018 
διαπιστωτικής υπουργικής απόφασης, διορίζονται, ανα-
δρομικά από 25-2-2014, οι κάτωθι εκπαιδευτικοί κλάδου 
ΠΕ02 Φιλολόγων στη Β/θμια Εκπ/ση με διετή δοκιμα-
στική θητεία και με βαθμό ΣΤ΄, και τοποθετούνται στις 
έναντι αυτών αναγραφόμενες περιοχές, ως ακολούθως:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ

1 ΚΥΤΤΑΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΥΜΕΩΝ Β-Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 8011529404/6.7.2018

2 ΝΑΣΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Β-Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1277182361/6.7.2018

3 ΜΕΪΜΑΡΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Β-Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1268024611/10.7.2018

4 ΓΙΑΖΚΟΥΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Β-Β΄ ΧΙΟΥ 5710100151/12.7.2018

5 ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Β-Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 3452107114/6.7.2018

6 ΔΑΧΛΥΘΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β-Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2718487596/10.7.2018

7 ΤΖΙΑΓΑΔΟΥΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Β-Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1200943335/10.7.2018

8 ΣΚΟΥΡΤΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ Β-Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1028111271/10.7.2018

9 ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β-Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 4232887257/6.7.2018

10 ΤΣΙΝΟΥΛΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Β-Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1389521249/6.7.2018

11 ΜΠΟΥΖΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β-Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 9459871324/10.7.2018

Οι διοριζόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν άμεσα στους προϊσταμένους των οικείων Δ/νσεων Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας. Ακολούθως, θα τοποθετηθούν, με απόφαση του διευθυντή 
εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, σε κενή θέση σχολικής 
μονάδας της περιοχής.

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: 6704/10-9-2018) .

 Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ    
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  2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

    Με την 6000/2/2532-ρκδ΄/30.8.2018 απόφαση του 
Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και 
Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου της Ελληνικής 
Αστυνομίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 9 του 
ν. 2734/1999 (ΦΕΚ 161 Α΄) και την 7002/12/1-ι΄/26.3.2007 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 419 Β΄), όπως τροποποιήθη-
καν και ισχύουν, προσλαμβάνεται στην Ελληνική Αστυνο-
μία ως Ειδικός Φρουρός επί πενταετή θητεία η κατωτέρω 

ιδιώτης, σε εκτέλεση της 266/2017 απόφασης του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας και λογίζεται η πρόσληψή της 
από 29-10-2008, ημερομηνία που προσλήφθηκαν οι λοι-
ποί επιτυχόντες του 6000/2/2210-λα΄/26.8.2008 διαγωνι-
σμού, με την 6000/2/2210-ρλ΄/27.10.2008 (ΦΕΚ 1100 Γ΄) 
απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Οργάνωσης και 
Ανθρώπινου Δυναμικού (νυν Κλάδου Διοικητικής Υπο-
στήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού) του Αρχηγείου της 
Ελληνικής Αστυνομίας ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 (80%)

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Ευθυμία Ανδρέας Νικολίτσα 13-11-1980

(Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Ελέγχου Εκκαθ. και Πληρ. Δαπ./Γ.Δ.Ο.Ε.Σ.: 33410/4.9.2018).
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2441679021/7.9.2018).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: 151667/7.9.2018). 

 Ο Προϊστάμενος Κλάδου

ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ   

Ι

 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

 Με την Γ4α/ΓΠ/54390/26.7.2018 απόφαση του Υπουρ-
γού Υγείας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2345/1995, όπως μεταγενέστε-
ρα συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 
23 του ν. 2519/1997 καθώς και το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/
τ.Α’/23-9-2015), διορίζεται η ιατρός ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΟΛ-
ΤΣΙΔΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ σε θέση ειδικευμένης ιατρού 
Παιδιατρικής στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄, 
για τη ΜΕΝΝ του ΓΝ Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου»- ΓΝ-ΚΥ 
Κω «Ιπποκράτειον»-ΓΝ-ΚΥ Καλύμνου «Το Βουβάλειο» 
(Ν.Μ. ΓΝ Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου»), του κλάδου 
ιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία.

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπ. Υγείας: 4461/2018/21.8.2018).
(Aριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-

ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1151110110/5.9.2018).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: 

150123/5.9.2018) .

     Με την Γ4α/Γ.Π. οικ. 54136/9.7.2018 απόφαση του 
Υπουργού Υγείας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2345/1995 όπως μεταγενέ-
στερα συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρ-
θρου 23 του ν. 2519/1997, καθώς και του π.δ. 73/2015, δι-
ορίζεται ο ιατρός ΧΡΗΒΑΤΑΚΗΣ Δημήτριος του Γεωργίου 
σε θέση ειδικευμένου ιατρού Αναισθησιολογίας στον ει-
σαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄ του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. 
στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής για τη Μονάδα Εντα-
τικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.), επί θητεία.

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπ. Υγείας: 4041/11.7.2018).
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-

μικού του Ελληνικού Δημοσίου: 3729611012/27.7.2018).
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: 

143904/27.7.2018 ).

 Ο Υπουργός

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ   

 4 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Με την 4892/20.08.2018 απόφαση της Προέδρου του 
Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Αθλητι-
σμού και Πρόνοιας Δήμου Περιστερίου», που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21, 22 και 23 του 
ν. 3584/2007, τις σχετικές διατάξεις του ν. 2190/1994 όπως 
ισχύουν, του άρθρου 28 του ν. 4305/2014, κατόπιν της 
1/630Μ/2008 προκήρυξης του πρώην Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί 
Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Περιστερίου» (ΦΕΚ 540/
τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ/16.10.2008), της 1121/02.06.2010 
απόφασης του Α΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ (πίνακες διοριστέ-
ων: ΦΕΚ 980/τ.Γ΄/14.10.2010), της 716/26.06.2018 απόφα-
σης του Γ΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ, περί αναπλήρωσης των 
μη αποδεχθέντων το διορισμό υποψηφίων, της ΔΙΠΑ-
ΑΔ/Φ.Κ/27/6777/21.03.2016 (ΦΕΚ 873/τ.Β΄/01.04.2016) από-
φασης κατανομής, διορίζεται σε κενή οργανική θέση του 
Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Αθλητισμού 
και Πρόνοιας Δήμου Περιστερίου» η Δέσποινα Μαζαράκη 
του Γεωργίου, κατηγορίας ΤΕ κλάδου Βρεφονηπιοκομίας, 
με εισαγωγικό βαθμό Δ΄.

(Αριθμ. βεβ. περί ύπαρξης εγγεγραμμένων πιστώσεων 
στον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχο-
λικής Αγωγής, Αθλητισμού και Πρόνοιας Δήμου Περιστε-
ρίου»: 4850/03.08.2018).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1037256563/03.08.2018).

(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: 
145315/03.08.2018).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 
72865/25274/31.08.2018) .

   Με την 285/34857/17.08.2018 απόφαση του Δημάρ-
χου Αμαρουσίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις των άρθρων 21, 22 και 23 του ν. 3584/2007, τις 
σχετικές διατάξεις του ν. 2190/1994 όπως ισχύουν, του 
άρθρου 28 του ν. 4305/2014, κατόπιν της 1/249Μ/2008 
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προκήρυξης του Δήμου Αμαρουσίου (ΦΕΚ 423/τ. Προ-
κηρύξεων ΑΣΕΠ/26.08.2008), της 65/08.02.2013 από-
φασης του Δ΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ (πίνακες διοριστέων: 
ΦΕΚ 346/τ.Γ΄/26.12.2013), της 466/02.05.2018 απόφα-
σης του Α΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ, περί αναπλήρωσης 
των μη αποδεχθέντων το διορισμό υποψηφίων, της 
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ/122/29875/02.12.2016 (ΦΕΚ  4118/τ.Β΄/
21.12.2016) απόφασης κατανομής, διορίζεται ο Αριστο-
μένης Χίος του Μανουήλ, ως μόνιμος υπάλληλος σε κενή 
οργανική θέση του Δήμου Αμαρουσίου, κατηγορίας ΔΕ 
κλάδου Οικοδόμων.

(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Οικον. Διαχ. Δήμου Αμαρουσίου: 
26060/14.06.2018).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3598169085/05.07.2018).

(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: 
138235/05.07.2018).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 
71830/25019/31.08.2018) .

   Με την 382/34726/16.08.2018 απόφαση του Δημάρ-
χου Αμαρουσίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις των άρθρων 21, 22 και 23 του ν. 3584/2007, τις 
σχετικές διατάξεις του ν. 2190/1994 όπως ισχύουν, του 
άρθρου 28 του ν. 4305/2014, κατόπιν της 1/249Μ/2008 
προκήρυξης του Δήμου Αμαρουσίου (ΦΕΚ 423/τ. Προ-
κηρύξεων ΑΣΕΠ/26.08.2008), της 508/30.05.2011 από-
φασης του Δ΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ (πίνακες διοριστέων: 
ΦΕΚ 832/τ.Γ΄/27.10.2011), της 687/19.06.2018 απόφα-
σης του Γ΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ, περί αναπλήρωσης 
των μη αποδεχθέντων το διορισμό υποψηφίων, της 
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ/122/29875/02.12.2016 (ΦΕΚ  4118/τ.Β΄/
21.12.2016) απόφασης κατανομής, διορίζεται η Ευαγγε-
λία Βίγλα του Κωνσταντίνου, ως μόνιμη υπάλληλος σε 
κενή οργανική θέση του Δήμου Αμαρουσίου, κατηγο-
ρίας ΤΕ κλάδου Λογιστικού.

(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Οικον. Διαχ. Δήμου Αμαρουσίου: 
32167/25.07.2018).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1147479812/06.08.2018).

(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: 
145428/06.08.2018).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 
οικ. 75761/25876/03.09.2018) .

     Με την 383/34727/16.08.2018 απόφαση του Δημάρ-
χου Αμαρουσίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις των άρθρων 21, 22 και 23 του ν. 3584/2007, τις 

σχετικές διατάξεις του ν. 2190/1994 όπως ισχύουν, του 
άρθρου 28 του ν. 4305/2014, κατόπιν της 1/249Μ/2008 
προκήρυξης του Δήμου Αμαρουσίου (ΦΕΚ 423/τ. Προ-
κηρύξεων ΑΣΕΠ/26.08.2008), της 65/08.02.2013 από-
φασης του Δ΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ (πίνακες διοριστέων: 
ΦΕΚ 346/τ.Γ΄/16.12.2013), της 466/02.05.2018 απόφα-
σης του Α΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ, περί αναπλήρωσης 
των μη αποδεχθέντων το διορισμό υποψηφίων, της 
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ/122/29875/02.12.2016 (ΦΕΚ  4118/τ.Β΄/
21.12.2016) απόφασης κατανομής, διορίζεται η Ελένη Φι-
λιππίδου του Σταματίου, ως μόνιμη υπάλληλος σε κενή 
οργανική θέση του Δήμου Αμαρουσίου, κατηγορίας ΔΕ 
κλάδου Διοικητικών - Γραμματέων.

(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Οικον. Διαχ. Δήμου Αμαρουσίου: 
32170/25.07.2018).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8784166640/06.08.2018).

(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: 
145424/06.08.2018).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 
οικ. 75759/25875/03.09.2018) .

   Με την 140Α/2310/29.08.2018 απόφαση της Προέδρου 
του «Οργανισμού Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Προστασίας (Ο.Π.Κ.Α.Π.) Αγίου Δημητρίου Αττικής», που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 
και 17, των άρθρων 21, έως και 26 του ν. 3584/2007, τις 
διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, ως τροπο-
ποιήθηκε με το άρθρο 3 του ν. 2527/1997 και το άρ-
θρο 8 του ν. 3051/2003, τις διατάξεις του άρθρου 28 
του ν. 4305/2014, όπως αντικαταστάθηκαν με τις δια-
τάξεις του άρθρου 26 του ν. 4440/2016, τις διατάξεις 
του άρθρου 32 του ν. 4440/2016, τις διατάξεις του άρ-
θρου 280 του ν. 3852/2010, την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./122/29875 
(ΦΕΚ 4118/τ.Β΄/21-12-2016) απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, περί κα-
τανομής προσωπικού, για το έτος 2017, κατόπιν της 
αριθμ. 1/393Μ/2008 (ΦΕΚ 477/τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ/
17-09-2008) προκήρυξης του «Οργανισμού Παιδείας, Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας (Ο.Π.Κ.Α.Π.) Αγίου 
Δημητρίου Αττικής», κατόπιν της αριθμ. 445/25.04.2018 
απόφασης του Ε΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ, διορίζεται ως δό-
κιμη υπάλληλος σε κενή οργανική θέση του (Ο.Π.Κ.Α.Π.) 
κατηγορίας ΔΕ με εισαγωγικό βαθμό Δ΄, η κάτωθι:

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ 
ΠΑΤΡΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/
ΚΛΑΔΟΣ

Αριθμ. βεβ. 
εγγραφής στο Μητρώο 
Ανθρώπινου Δυναμικού 

Ελληνικού Δημοσίου

Αριθμ. βεβ. 
ΔΙΠΑΑΔ/

Υπ. Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης:

Αλεξοπούλου Βασιλική Δημήτριος ΔΕ Διοικητικού 4821681924/29.08.2018 148000/29.08.2018

(Αριθμ. βεβ. Οικονομικών Υπηρεσιών του (Ο.Π.Κ.Α.Π.) Αγίου Δημητρίου Αττικής: 2309/29.08.2018).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 74663/25592/07.09.2018). 

 Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ  



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ7604 Τεύχος Γ’ 1047/20.09.2018

*03010472009180004*

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,


