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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
11 Ιουνίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Με προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα
την 18-05-2020 με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 34 και 37 του
ν.δ. 1400/1973:
Τίθενται σε αποστρατεία με αίτηση τους, με το βαθμό
που φέρουν και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 34 και 37 του
ν.δ. 1400/1973, οι παρακάτω Αξιωματικοί, των οποίων
έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας - παραίτησης:
1. Ταξίαρχος Υγειονομικού Ιατρών Ξενάκης Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου (ΑΜ: 50165), που γεννήθηκε το
έτος 1968 στη Χίο. (Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:
1221113128/26-05-2020).
2. Αντισυνταγματάρχης Μηχανικού Κουρελιάς Κωνσταντίνος του Παναγιώτη (ΑΜ: 55041), που γεννήθηκε
το έτος 1969 στη Λαμία.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρωπίνου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1053911663/26-05-2020).
3. Αντισυνταγματάρχης Υγειονομικού Ιατρών Μόσχος
Ιωάννης του Μόσχου (ΑΜ: 52251), που γεννήθηκε το
έτος 1971 στην Αλεξανδρούπολη.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρωπίνου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6590104789/26-05-2020).
4. Ταγματάρχη Υγειονομικού Ιατρών Κολιός Μάριος
του Δημητρίου (ΑΜ: 61037), που γεννήθηκε το έτος 1983
στην Καβάλα.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρωπίνου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1751801035/26-05-2020).
Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
(Αριθμ. βεβ. ΓΕΣ/ΔΟΙ/ΤΜ.ΟΙΚ.ΣΧΕΔ.Π/Υ/1253935/
26-05-2020).
Με προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα
την 18-05-2020 με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2439/1996 και του
άρθρου 91 του ν. 3883/2010:
Προάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 19 του άρθρου 16 και των παραγράφων 4ε και 5δ
του άρθρου 21 του ν. 2439/1996:
α. Σε Υποστράτηγος κατ' εκλογή ο Ταξίαρχος Υλικού Πολέμου Πουλίκάκος Πουλίκος του Δημητρίου
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(ΑΜ: 45187), ο οποίος καταλήφθηκε από το όριο ηλικίας
του βαθμού του και κρίθηκε κατά τις τακτικές κρίσεις
2019-2020 ως «ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία
του», της προαγωγής του λογιζόμενης από 15-12-2019.
β. Σε Ταξίαρχος κατ' εκλογή ο Συνταγματάρχης Πυροβολικού Κοσμίδης Στέφανος του Γεωργίου (ΑΜ: 44639),
ο οποίος καταλήφθηκε από το όριο ηλικίας του βαθμού
του, και κρίθηκε κατά τις τακτικές κρίσεις 2019-2020 ως
«ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του», της προαγωγής του λογιζόμενης από 15-12-2019.
γ. Σε Ταξίαρχος κατ' εκλογή ο Συνταγματάρχης Πυροβολικού Σαλτός Γεράσιμος του Χρήστου (ΑΜ: 45086), ο
οποίος καταλήφθηκε από το όριο ηλικίας του βαθμού
του, και κρίθηκε κατά τις τακτικές κρίσεις 2019-2020 ως
«ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του», της προαγωγής του λογιζόμενης από 15-12-2019.
(Αριθμ. βεβ. ΓΕΣ/ΔΟΙ/ΤΜ.ΟΙΚ.ΣΧΕΔ.Π/Υ/71253936/
26-05-2020).
Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την
20.05.2020 με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας:
Προάγονται στο βαθμό του Πλοιάρχου σε αποστρατεία σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του
ν. 4609/2019, χωρίς να γεννώνται συνταξιοδοτικά ή άλλα
οικονομικά δικαιώματα, οι παρακάτω Αντιπλοίαρχοι Ειδικοτήτων (Πληρωμάτων Στόλου Υπηρεσιών και Τεχνών)
ε.α. του Πολεμικού Ναυτικού οι οποίοι κρίθηκαν ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομίας τους», στο
βαθμό του Πλωτάρχη:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2439/1996, από το
Συμβούλιου Προαγωγών Αξιωματικών (ΣΠΑ), ως ακολούθως:
α. Κατά τις οφειλόμενες έκτακτες κρίσεις έτους 2010,
σύμφωνα με την 1 από 20.01.2011 απόφασή του:
(1) Λαχανάς Χρήστος του Γεωργίου (ΑΜ-82393).
(2) Μπίκας Παναγιώτης του Αθανασίου (ΑΜ-80646)
β. Κατά τις έκτακτες κρίσεις έτους 2009, σύμφωνα με
την 128 από 15.05.2009 απόφασή του, Γιαννούλης Ιωάννης του Παναγιώτη (ΑΜ-70290).
γ. Κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 2008-2009, σύμφωνα
με την 18 από 27.03.2008 απόφασή του, Μπαλτά Γεώργιο
του Ηλία (ΑΜ-55971).
δ. Κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 2007-2008, σύμφωνα
με την 22 από 26.03.2007 απόφασή του:
(1) Ζησιμόπουλος Γεώργιος του Διογένη (ΑΜ-50214)
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(2) Κρητικός Πέτρος του Γεωργίου (ΑΜ-00139)
(3) Κοτρολός Παναγιώτης του Αποστόλου (ΑΜ-50239)
(4) Αλεβίζος Χρήστος του Γεωργίου (ΑΜ-50202)
(5) Αυγουλάς Ιωάννης του Γεωργίου (ΑΜ-50206)
(6) Μπακοθανάσης Ευάγγελος του Γκίκα (ΑΜ-50543)
(7) Καπαραλιώτης Χαράλαμπος του Παναγιώτη (ΑΜ50540)
ε. Κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 2006-2007, σύμφωνα
με την 16 από 27.03.2006 απόφασή του, Σπέντζα Δημήτριο του Κωνσταντίνου (ΑΜ-44555).
στ. Κατά τις οφειλόμενες τακτικές κρίσεις έτους 20062007, σύμφωνα με την 25 από 13.04.2006 απόφασή του,
Σκαρλάτος Αθανάσιος του Λαζάρου (ΑΜ-44385).
ζ. Κατά τις έκτακτες κρίσεις 2006-2007, σύμφωνα με
την 49 από 19.09.2006 απόφασή του, Σχοινάς Ευάγγελος
του Γεωργίου (ΑΜ-44725).
η. Κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 2005-2006, σύμφωνα
με την 19 από 04.04.2005 απόφασή του:
(1) Αντωνίου Ιωάννης του Γρηγορίου (ΑΜ-44538)
(2) Παναγιωτόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη (ΑΜ-44548)
θ. Κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 2004-2005, σύμφωνα με την 12 από 20.04.2004 απόφασή του, Φασουλής
Ιωάννης του Ευαγγέλου (ΑΜ-31954).
ι. Κατά τις οφειλόμενες τακτικές κρίσεις έτους 19821983, σύμφωνα με την 34 από 04.09.2001 απόφασή του,
Μανέτας Κωνσταντίνος του Γεωργίου (ΑΜ-26128).
ια. Κατά τις έκτακτες κρίσεις έτους 1999-2000, σύμφωνα με την 20 από 11.05.1999 απόφασή του, Ροκανάς
Στυλιανός του Μιχαήλ (ΑΜ-91746).
ιβ. Κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 1999-2000, σύμφωνα με την 20 από 11.05.1999 απόφασή του, Κουτσούκος
Οδυσσέας του Αντωνίου (ΑΜ-1288).
ιγ. Κατά τις οφειλόμενες τακτικές κρίσεις έτους 19981999, σύμφωνα με την 26 από 25.05.2005 απόφασή του,
Βαρότσης Ανδρέας του Σπυρίδωνα (ΑΜ-78548).
ιδ. Κατά τις έκτακτες κρίσεις έτους 1997, σύμφωνα με
την 44 από 15.10.1997 απόφασή του, Τσοκανάς Αντώνιος
του Αγγέλου (ΑΜ-1197).
ιε. Κατά τις οφειλόμενες τακτικές κρίσεις έτους 19971998, σύμφωνα με την 56 από 23.10.2006 απόφασή του,
Κοντοδήμος Κωνσταντίνος του Γρηγορίου (ΑΜ-85388).
2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 178/1969 από το
Συμβούλιου Προαγωγών Αξιωματικών (ΣΠΑ), ως ακολούθως:
α. Κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 1996-1997, σύμφωνα
με την 19 από 26.03.1996 απόφασή του, Κόμης Στέφανος
του Νικολάου (ΑΜ-79729).
β. Κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 1992-1993, σύμφωνα με την 12 από 16.03.1992 απόφασή του, Λαθούρης
Αναστάσιος του Θεοδώρου (ΑΜ-52049).
γ. Κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 1991-1992, σύμφωνα
με την 17 από 15.03.1991 απόφασή του:
(1) Μπίντζιος Γεώργιος του Ευαγγέλου (ΑΜ-46098)
(2) Μαργιωλάκης Κωνσταντίνος του Γεωργίου
(ΑΜ-46252)
δ. Κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 1990-91, σύμφωνα
με την 22 από 18.05.1990 απόφασή του:
(1) Χιόνης Νικόλαος του Λεωνίδα (ΑΜ-37678)
(2) Ζώτος Γεράσιμος του Χριστοφόρου (ΑΜ-39938)

Τεύχος Γ’ 860/11.06.2020

ε. Κατά τις έκτακτες κρίσεις έτους 1989-1990, σύμφωνα με την 55 από 16.10.1989 απόφασή του, Δουκιανός
Δημοσθένης του Γεωργίου (ΑΜ-28563).
στ. Κατά τις έκτακτες κρίσεις έτους 1989, σύμφωνα με
την 35 από 22.06.1989 απόφασή του, Μάνεσης Κωνσταντίνος του Γεωργίου (ΑΜ-32043).
ζ. Κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 1988-1989, σύμφωνα
με την 21 από 15.03.1988 απόφασή του:
(1) Δέδες Ιωάννης του Νικολάου (ΑΜ-21894)
(2) Τοτός Νικόλαος του Νικολάου (ΑΜ-22032)
(3) Μπατζάκης Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου (ΑΜ28627)
(4) Περσάνης Γεώργιος του Δημητρίου (ΑΜ-28666)
(5) Κόκκορης Γεώργιος του Αναστασίου (ΑΜ-28588)
(6) Κολέτσης Κωνσταντίνος του Νικολάου (ΑΜ-28609)
(7) Μουτσανάς Ιωάννης του Ευαγγέλου (ΑΜ-28629)
(8) Μπίλιας Παντελής του Παναγιώτη (ΑΜ-69328)
(9) Μιμίκος Νικόλαος του Δημητρίου (ΑΜ-29129)
(10) Πίτροπος Ανδρέας του Ιωάννη (ΑΜ-29074)
(11) Φαρμάκης Κωνσταντίνος του Παναγιώτη (ΑΜ29088)
(12) Γλατζίνας Θωμάς του Βασιλείου (ΑΜ-29140)
(13) Κωνσταντάρας Ιάκωβος του Δημητρίου (ΑΜ29084)
(14) Ζαχαράκης Σοφοκλής του Γεωργίου (ΑΜ-29067)
(15) Κοτσιφάκης Γεώργιος του Μιχαήλ (ΑΜ-29098)
(16) Κατσικάρης Γεώργιος του Φιλίππου (ΑΜ-29054)
(17) Μπάρμπας Κωνσταντίνος του Μελετίου
(ΑΜ-29045)
(18) Κολώνιας Γεώργιος του Κωνσταντίνου (ΑΜ-29070)
η. Κατά τις έκτακτες κρίσεις έτους 1987-1988, σύμφωνα με την 9 από 23.02.1989 απόφασή του:
(1) Κωτσόπουλος Λάμπρος του Χρήστου (ΑΜ-21922)
(2) Καραχάλιος Γεράσιμος του Εμμανουήλ (ΑΜ-21923)
(3) Μαρκίδης Μιλτιάδης του Βασιλείου (ΑΜ-21965)
(4) Κουκουράκης Αντώνιος του Δημητρίου (ΑΜ-21931)
(5) Κουλαρμάνης Φώτιος του Αλεξίου (ΑΜ-21924)
(6) Κρυσταλογιάννης Νικόλαος του Χαραλάμπου (ΑΜ22957)
(7) Μυστακίδης Νικόλαος του Σταύρου (ΑΜ-21981)
(8) Μπαμπίλης Γεώργιος του Κωνσταντίνου (ΑΜ22064)
(9) Φουσέκης Παναγιώτης του Χρήστου (ΑΜ-22042)
(10) Αντωνίους Αντώνιος του Λάμπρου (ΑΜ-21862)
(11) Γρηγοριάδης Κωνσταντίνος του Νικολάου (ΑΜ21882)
(12) Λάμπρους Γεώργιος του Ευαγγέλου (ΑΜ-21950)
(13) Κυλαδινός Γεώργιος του Αλεξίου (ΑΜ-23583)
(14) Ψυχογιός Κωνσταντίνος του Βελισσάριου (ΑΜ22369)
(15) Χατζηδάκης Ιωάννης του Ευτυχίου (ΑΜ-23024)
(16) Κοντοσταυλάκης Παύλος του Κωνσταντίνου (ΑΜ22382)
(17) Δεληγιάννης Βασίλειος του Χρήστου (ΑΜ-22401)
(18) Ανδριώτης Δημήτριος του Ιωάννη (ΑΜ-23039)
(19) Αθανασιάδης Πολύκαρπος του Ιπποκράτη (ΑΜ22360)
(20) Τσικνάκης Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου (ΑΜ22380)
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(21) Πολυχρονάκης Βασίλειος του Νικολάου (ΑΜ23020)
θ. Κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 1987, σύμφωνα με
την 12 από 17.03.1987 απόφασή του:
(1) Ράπτης Κωνσταντίνος του Νικολάου (ΑΜ-46539)
(2) Καραΐσκος Ιωάννης του Περικλή (ΑΜ-18282)
(3) Κακάμπουρας Ευστράτιος του Παναγιώτη (ΑΜ16481)
(4) Διαμαντής Ιωάννης του Δημητρίου (ΑΜ-21981)
(5) Ντορμπάρης Μιχαήλ του Στυλιανού (ΑΜ-21991)
(6) Φούρας Νικόλαος του Παναγιώτη (ΑΜ-23009)
(7) Κοκλώνης Μιχαήλ του Λεωνίδα (ΑΜ-23008)
(8) Κωνσταντίνους Κωνσταντίνος του Ιωάννη (ΑΜ22384)
(9) Γελαδάκης Χαράλαμπος του Παναγιώτη (ΑΜ-49167)
(10) Ραπτόπουλος Γαβριήλ του Νικολάου (ΑΜ-52275)
(11) Πατίτης Ευάγγελος του Ιωάννη (ΑΜ-52261)
ι. Κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 1986-1987, σύμφωνα
με την 19 από 19.03.1986 απόφασή του:
(1) Ζαχαράτος Δημοσθένης του Ιάσωνα (ΑΜ-25145)
(2) Ζώης Βασίλειος του Γεωργίου (ΑΜ-18305)
ια. Κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 1985-1986, σύμφωνα με την αριθμ. 16 από 15-03-1985 απόφασή του:
(1) Πολίτης Στυλιανός του Γεωργίου (ΑΜ-31704)
(2) Λυμπάκης Μιχαήλς του Χρήστου (ΑΜ-7757)
ιβ. Κατά τις έκτακτες κρίσεις έτους 1984, σύμφωνα με
την 16 από 15.03.1985, απόφασή του, Μπερλής Ελπιδοφόρος του Παναγιώτη (ΑΜ-31608).
3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2439/1996, από το
Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων(ΑΝΣΚ), κατά τις
επανακρίσεις έτους 1989-1990, σύμφωνα με την 46 από
01.09.1989 απόφασή του:
(1) Μπούκης Θεόδωρος του Ιωάννη (ΑΜ-34099)
(2) Λιάλιος Γεώργιος του Στεργίου (ΑΜ-32028)
4. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 178/1969, από το
Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων (ΑΝΣΚ), κατά την
επανάληψη της τακτικής κρίσης έτους 1988-1989, σύμφωνα με την 52 από 16.11.1990 απόφασή του, Φαλιέρος
Στυλιανός του Ιορδάνη (ΑΜ-28710).
5. Στο προεδρικό διάταγμα από 17.10.2019 (Γ’ 2022),
με θέμα «Προαγωγή στο βαθμό του Πλοιάρχου σε Αποστρατεία σε Αντιπλοιάρχους Ειδικοτήτων (Πληρωμάτων
Στόλου Υπηρεσιών και Τεχνών) ε.α. του Πολεμικού Ναυτικού» να αντικατασταθούν:
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α. Το εδάφιο {1.ι.(5)} με το ορθό:
«1.ι.(5) Νάνος Ευάγγελος του Ιωάννη (ΑΜ-18618)»
β. Το εδάφιο {1.γ.(10)} με το ορθό:
«1.γ.(10) Ραυτόπουλος Αθανάσιος του Σωτηρίου (ΑΜ55926)»
γ. Το εδάφιο {2.στ.(24)} με το ορθό:
«2.στ.(24) Λούκος Χρυσόστομος του Βασιλείου (ΑΜ46188»)
δ. Το εδάφιο {2.β.(12)} με το ορθό:
«2.β.(12) Αρτέμης Ιωάννης του Κώνστα (ΑΜ-70842)»
6. Αριθμ. βεβ. ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ 36, από 27.05.2020.
Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΠΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα
την 25.05.2020 με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής
Άμυνας:
1. Προάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαρ.
13γ του άρθρου 26 του ν. 3883/2010, στο βαθμό του
Υποπλοιάρχου, ο Ανθυποπλοίαρχος Ειδικοτήτων (ΑΣΣΥ)
Μπακογεώργος Γεώργιος του Παρασκευά (ΑΜ-Υ-4094),
ο οποίος απεβίωσε ευρισκόμενος στην ενεργό υπηρεσία και κρίθηκε ως «Προακτέος» από το Συμβούλιο
Προαγωγών Αξιωματικών Ναυτικού, σύμφωνα με την
3/Σ.3 από 14.04.2020 απόφασή του, της προαγωγής του
λογιζόμενης από 07.02.2020, ημερομηνία που είναι η
προηγουμένη του θανάτου του.
2. Τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία, σύμφωνα
με τις διατάξεις της υποπαρ. 13γ του άρθρου 26 του
ν. 3883/2010, ο Υποπλοίαρχος Ειδικοτήτων (ΑΣΣΥ) Μπακογεώργος Γεώργιος του Παρασκευά (ΑΜ-Υ-4094), που
γεννήθηκε το έτος 1975 στην Αθήνα του Νομού Αττικής,
της αποστρατείας του λογιζόμενης από 08.02.2020, ημερομηνία κατά την οποία απεβίωσε.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1156212310/10.02.2020).
3. Αριθμ. βεβ. ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ 37, από 27.05.2020.
Ο Υφυπουργός
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Γ’ 860/11.06.2020

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

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)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*03008601106200004*

