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1 Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

2 Υπουργείο Εσωτερικών

3 Υπουργείο Τουρισμού

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

   Αριθμ. οικ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ 
ΤΑΕΥΕ/704167/21180/1652/116 
Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης του Ντό-

πινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομο-

θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
(Α΄98),

β) του π.δ. 87/2020 «Οργανισμός λειτουργίας Εθνικού 
Οργανισμού Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.)» 
(Α’ 201),

γ) του άρθρου 7 του ν. 4684/25.03. 2020 «Κύρωση της 
από 30.3.2020 Π.Ν.Π. (Α’ 86) "Μέτρα αντιμετώπισης της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπεί-
γουσες διατάξεις" και άλλες διατάξεις» (Α’ 75),

δ) του άρθρου 19 του ν. 4726/2020 «Αναμόρφωση θε-
σμικού πλαισίου των αρχαιρεσιών των αθλητικών φο-
ρέων, διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ, σύσταση 
Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική 
Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.), Ελληνική Παραολυμπιακή 
Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις» (Α’ 181),

ε) του άρθρου 128ΣΤ του ν. 2725/99 «Ερασιτεχνικός 
και Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες διατάξεις» 
(Α΄121), όπως ισχύει,

στ) του ν. 4373/2016 «Αναγκαίες ρυθμίσεις για την 
εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το νέο Κώδικα 
Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ 
και άλλες διατάξεις» (Α΄49),

ζ) του ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική 
Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη 
φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές 
συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν .4270/2014 και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄ 240) άρθρο 123, «Τροποποίηση του άρ-
θρου 128ΣΤ του ν. 2725/1999 (Α΄ 121).

η) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) -
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143),

θ) 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», 
άρθρο 21, «Αμοιβές συλλογικών οργάνων (Α΄ 176)»,

ι) το άρθρο 6 του ν. 2839/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων 
του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 196),

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

ιβ) του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών 
Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄114),

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

ιδ) την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291 
απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολι-
τισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυ-
γενάκη» (Β΄ 3099).

2. Τα υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/
631079/19442/1539/98/10-11-2020, 631087/19443/ 
1540/99/10-11-2020, 631097/19444/1541/100/10-11-2020 
και 631111/19445/1542/101/10-11-2020 έγγραφα της 
Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού περί ορισμού μελών 
και υποβολής καταλόγου μελών ΔΕΠ, προς τους αρμό-
διους φορείς.

3. Τα ακόλουθα έγγραφα των προβλεπόμενων στο άρ-
θρο 5 του π.δ. 87/2020 (Α’ 201), φορέων και προσώπων, 
υπό στοιχεία 3321/ΤΜ/τμ/11-11-2020 της Ελληνικής Ολυ-
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μπιακής Επιτροπής, 440/11-11-2020 της Ελληνικής Παρα-
ολυμπιακής Επιτροπής, υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ 637002/12-
11-2020 της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής 
και Αθλητισμού Σερρών, υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΤΕΦΑΑ/
17826/1878/12-11-2020 της Σχολής Επιστήμης Φυσικής 
Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστη-
μίου Θράκης, υπ’ αρ. 2340/13-11-2020 του Τμήματος 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανε-
πιστημίου Θεσσαλίας, υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ 642769/
17-11-2020 του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών, υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/647986/19-11-2020 
της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και υπ’ 
αρ. 7572/17-11-2020 του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλό-
γου, αποφασίζουμε:

Συγκροτούμε το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού 
Οργανισμού Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.) 
δυνάμει των άρθρων 4 και 5 του π.δ. 87/2020 (Α’ 201) 
ως εξής:

1. Σκανδαλάκης Παναγιώτης του Νικολάου, Ομότιμος 
Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ (με ΑΔΤ ΑΟ149026), 
Διοικητής, ως Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΚΑ.Ν.

2. Λιάπη Χάρις του Αναστασίου, Ιατρός Ενδοκρινολό-
γος, Καθηγήτρια Φαρμακολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ 
(με ΑΔΤ ΑΟ036330), ως Μέλος.

3. Βαβουρανάκης Χάρης του Χαραλάμπους, Ιατρός 
Ορθοπεδικός Χειρουργός, Εκπρόσωπος Πανελλήνιου 
Ιατρικού Συλλόγου (με ΑΔΤ ΑΟ422500), ως Μέλος.

4. Καρράς Ιωάννης του Αποστόλου, Μέλος της Ολομέ-
λειας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.) (με 
ΑΔΤ ΑΟ137608), ως Μέλος.

5. Κατσαρός Ανδρέας του Ιωάννη, Μέλος της Εκτελε-
στικής Επιτροπής της Ολομέλειας της Ελληνικής Παρα-
ολυμπιακής Επιτροπής (με ΑΔΤ ΑΜ698805), ως Μέλος.

6. Μιχαλοπούλου Μαρία του Χρήστου – Ιωάννη, Καθη-
γήτρια ΔΕΠ Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
ΔΠΘ (με ΑΔΤ ΑΑ466999), ως Μέλος.

7. Καραβέλα Ελένη του Νικολάου, Δικηγόρος (με ΑΔΤ 
ΑΚ066725), ως Μέλος.

8. Οικονομάκη Μελιτίνη του Στυλιανού, Δικηγόρος
(με ΑΔΤ ΑΙ976173), ως Μέλος.

9. Κουσιωρή Λαμπρινή του Αθανασίου, Δικηγόρος
(με ΑΔΤ ΑΚ842269), ως Μέλος.

Η θητεία του ανωτέρω εννεαμελούς Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης του 
Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.) είναι τετραετής και παρατείνεται 
αυτοδικαίως έως το διορισμό νέου Διοικητικού Συμβου-
λίου, όχι όμως για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι 
(06) μηνών από τη λήξη της παρ. 4 του άρθρου 5 του
π.δ. 87/2020 (Α’ 201).

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και 
του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζονται 
οι αποδοχές του Διοικητή της παρ. 4 του άρθρου 9 του 
π.δ. 87/2020 (Α’ 201).

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και 
του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθορίζεται 
η ανά συνεδρίαση αποζημίωση των μελών του Διοικητι-

κού Συμβουλίου του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. Με την ίδια απόφαση θα 
καθορίζεται η ανά συνεδρίαση ή ανά υπόθεση αποζη-
μίωση των μελών των Επιτροπών, που συγκροτούνται 
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.ΚΑ.Ν., 
του άρθρου 16 του π.δ. 87/2020 (Α’ 201).

Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ε.Ο.ΚΑ.Ν., ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του 
π.δ. 87/2020 (Α’ 201).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2020

Ο Υφυπουργός

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ   

Ι

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.58/896/οικ. 20751 
Καθορισμός αποζημίωσης Προέδρου, μελών, ει-

σηγητή και γραμματέα, τακτικών και αναπληρω-

ματικών, των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμ-

βουλίων του άρθρου 146Β του ν. 3528/2007, 

όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 146Β του ν. 3528/2007 «Κύ-

ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Δι-
οικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α’ 26),
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 20 του άρθρου 53 
του ν. 4674/2020,

β) των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 45), όπως ισχύουν,

γ) του άρθρου 40 του ν. 849/1978 (Α΄ 232), όπως τρο-
ποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 (Α΄ 57).

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

3. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

4. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α΄ 181).

5. Το π.δ. 133/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης» (Α΄ 161).

6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123).

7. Την υπό στοιχεία Υ70/2020 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

8. Τις οικείες αποφάσεις συγκρότησης των Πρωτοβάθ-
μιων Πειθαρχικών Συμβουλίων, κατά το άρθρο 146Β του 
ν. 3528/2007 όπως ισχύει και της παρ. 4 του άρθρου πέ-
μπτου του ν. 4057/2012.
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9. Το γεγονός ότι έχουν συγκροτηθεί ενενήντα πέντε 
(95) πρωτοβάθμια πειθαρχικά συμβούλια και ως εκ τού-
του από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα-
λείται δαπάνη ύψους ενός εκατομμυρίου επτακοσίων 
είκοσι τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ
(1.724.250 €) περίπου σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού για το τρέχον έτος και για κάθε επόμενο έτος, 
η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις των προϋπολογισμών 
των οικείων φορέων, οι οποίοι και θα εκδώσουν τις οικεί-
ες αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης (ΑΛΕ 2120207001 
για τα Υπουργεία και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, 
ΚΑΕ 0264 για τα ΝΠΔΔ και ΚΑΕ 0515 για τους Ο.Τ.Α. α’ 
και β’ βαθμού).

10. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΔΑ/Φ4Π/27/οικ. 19850/
22-10-2020 εισήγηση της περ. ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 
24 του ν. 4270/2014 από την Γενική Διεύθυνση Οικονο-
μικών και Διοικητικών Υπηρεσιών.

11. Την ανάγκη εύρυθμης και αποτελεσματικής λει-
τουργίας των πρωτοβάθμιων πειθαρχικών συμβουλίων, 
αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε την μηνιαία αποζημίωση του Προέδρου, 
μελών και γραμματέα, τακτικών και αναπληρωματικών, 
των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 146Β του
ν. 3528/2007 ως εξής:

Πρόεδρος  250,00 €
Μέλος  200,00 €
Γραμματέας  150,00 €
2. Για την καταβολή της αποζημίωσης της προηγούμε-

νης παραγράφου θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά 
οι εξής προϋποθέσεις:

2.1. Συμμετοχή του Προέδρου, των μελών και του 
Γραμματέα σε τέσσερις (4) συνεδριάσεις το μήνα. Σε 
περίπτωση συμμετοχής σε λιγότερες συνεδριάσεις,
η αποζημίωση περικόπτεται ανάλογα.

2.2. Κάθε εξάμηνο, βάσει της υποχρεωτικής ενημέρω-
σης του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, να 
προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί αριθμός υποθέσεων, 
ήτοι ότι έχει εκδοθεί κατά περίπτωση οριστική ή τελε-
σίδικη πειθαρχική απόφαση, που να καλύπτει ποσοστό 
τουλάχιστον 25% επί του συνόλου των εκκρεμών υπο-
θέσεων ενώπιον του οικείου πρωτοβάθμιου πειθαρχικού 
συμβουλίου.

3. Στο μέλος του συμβουλίου που έχει οριστεί ειση-
γητής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 
146Β του ν. 3528/2007 καταβάλλεται, πέραν της απο-
ζημίωσης της παρ. 1, αποζημίωση ύψους εκατό (100) 
ευρώ για κάθε τέσσερις (4) κατατεθείσες εκ μέρους του 
εισηγήσεις για υποθέσεις που εξετάστηκαν από το οι-
κείο συμβούλιο και ανεξαρτήτως των προϋποθέσεων 
της παρ. 2.2. Σε περίπτωση κατάθεσης λιγότερων ειση-
γήσεων, η αποζημίωση περικόπτεται ανάλογα.

4. Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει ένα έτος πριν 
από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Εσωτερικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Ι   

 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 Με την υπ’ αρ. 18831/07.12.2020 κοινή απόφαση του 
Υπουργού Τουρισμού και του Υπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 45 έως 48 του ν. 4622/2019 
(Α’ 133), όπως ισχύουν, αποσπάται από 30-10-2020 στο 
Ιδιαίτερο Γραφείο του Υπουργού Τουρισμού, σε προσω-
ρινή ομοιόβαθμη θέση, ο Χιώτης Χρήστος του Σωτηρί-
ου (Α.Δ.Τ. ΑΝ 551962), υπάλληλος με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατηγορίας Δ.Ε. 
Διοικητικού-Λογιστικού, με βαθμό Α’ και Μ.Κ. 5.

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Δ.Υ./Υπουργείου Τουρισμού: 2483/ 
09.11.2020). 

 Οι Υπουργοί

Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων Τουρισμού

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ   
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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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