
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Αριθ. 28686 
Σύσταση και ορισμός μελών Ομάδας Διοίκησης 

Έργου για την υλοποίηση του έργου «Διαμόρφω-

ση Τράπεζας Θεμάτων και προπαρασκευή γρα-

πτής δοκιμασίας για τη διακρίβωση των ουσια-

στικών προϋποθέσεων πολιτογράφησης». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α’ 98),

β) της παρ. 18 του άρθρου 18 του ν. 2503/1997 «Διοί-
κηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση 
θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 107),

γ) του π.δ. 105/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (Α΄ 172) [διόρθωση σφαλμάτων (Α’ 193)], 
όπως ισχύει,

δ) του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής, και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων» (Α’ 208),

ε) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210),

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

ζ) των άρθρων 5 Α, 7, 12 του ν. 3284/2004 «Περί κυ-
ρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας» (Α’ 217),

η) του άρθρου 28 του ν. 3838/2010 «Σύγχρονες διατά-
ξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμε-
τοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών 
και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 49),

θ) του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας

δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρ-
ρυθμίσεων» (Α’ 176).

2) Το γεγονός ότι η λειτουργία της συγκεκριμένης Ομά-
δας Διοίκησης Έργου κρίνεται απαραίτητη προκειμένου 
να συμβάλει στη διαμόρφωση Τράπεζας Θεμάτων και 
την προπαρασκευή της γραπτής δοκιμασίας για την 
διακρίβωση των ουσιαστικών προϋποθέσεων πολιτο-
γράφησης, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Α. Συστήνουμε στο Υπουργείο Εσωτερικών Ομάδα 

Διοίκησης Έργου για την υλοποίηση του έργου «Δια-
μόρφωση Τράπεζας Θεμάτων και προπαρασκευή γρα-
πτής δοκιμασίας για την διακρίβωση των ουσιαστικών 
προϋποθέσεων πολιτογράφησης».

Β. Συγκροτούμε την παραπάνω Ομάδα Διοίκησης Έρ-
γου και ορίζουμε ως μέλη αυτής:

1) Τον Τρύφωνα Κόλλια του Αργυρίου (Α.Δ.Τ. ΑΙ672103), 
δικηγόρο Αθηνών, που υπηρετεί σε θέση Ειδικού Επιστη-
μονικού Προσωπικού, κατηγορίας ΠΕ στο γραφείο του 
Υπουργού Εσωτερικών, ως Πρόεδρο,

2) Την Αστρινάκη Ουρανία του Εμμανουήλ (Α.Δ.Τ. 
ΑΚ558610) επίκουρη καθηγήτρια Κοινωνικής Ανθρω-
πολογίας (στο γνωστικό αντικείμενο της Πολιτικής Αν-
θρωπολογίας) στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 
της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας του 
Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επι-
στημών.

3) Την Κνήτου Αικατερίνη του Κυριάκου (Α.Δ.Τ. 
Φ138070), δικηγόρο Αθηνών.

4) Τον Μύρωνα Αχείμαστο του Δημητρίου (Α.Δ.Τ. 
Χ507322), καθηγητή στο Τμήμα Κοινωνιολογίας της Σχο-
λής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης 
(στο γνωστικό αντικείμενο της Κοινωνιολογίας του Πο-
λιτισμού: Ιδεολογία και κουλτούρα).

5) Τον Ιωάννη Κροκίδα του Ανδρέα (Α.Δ.Τ. Ν065957), 
προϊστάμενο του Τμήματος Πολιτογράφησης Αλλογε-
νών Αλλοδαπών της Διεύθυνσης Ιθαγένειας της Γενικής 
Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εκλογών 
του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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6) Την Ελένη Ζορμπά του Ευαγγέλου (Α.Δ.Τ. ΑΙ078331), 
προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης 
Αστικής Κατάστασης, Νοτίου Τομέα, Πειραιά και Νήσων 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

7) Τον Γεώργιο Σιμόπουλο του Παναγιώτη (Α.Δ.Τ. 
Φ074303), διδάκτορα του Πανεπιστημίου Πατρών στις 
Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης και εκπαι-
δευτικού.

Γ. Γραμματειακή υποστήριξη στην εν λόγω Ομάδα 
Διοίκησης Έργου θα παρέχει ο Πάρης Μαυρομμάτης 
του Μιχαήλ (Α.Δ.Τ. ΑΚ033471), μόνιμος υπάλληλος του 
κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού του Υπουργείου 
Εσωτερικών.

Δ. 1. Το έργο της Ομάδας Διοίκησης Έργου είναι:
α. Η διαμόρφωση Τράπεζας Θεμάτων (ερωτήσεις και 

απαντήσεις) που θα χρησιμοποιούνται τόσο κατά τη δια-
δικασία της συνέντευξης όσο και κατά τη γραπτή δοκιμα-
σία ενιαία στο σύνολο των επιτροπών πολιτογράφησης 
της χώρας, προκειμένου να εξετάζονται οι ουσιαστικές 
προϋποθέσεις πολιτογράφησης.

β. Η διαμόρφωση πρότασης και αναλυτικού σχεδί-
ου δράσης σχετικά με την οργάνωση της διαδικασίας 
γραπτής δοκιμασίας. Η πρόταση θα περιλαμβάνει τις 
προϋποθέσεις, τα εναλλακτικά σενάρια και την αξιολό-
γηση τους, καθώς και αναλυτικό σχεδιασμό των ρυθμι-
στικών και διοικητικών ενεργειών που απαιτούνται για 
την εφαρμογή της γραπτής δοκιμασίας.

γ. Η διαμόρφωση συγκεκριμένων προτάσεων για την 
βελτιστοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας πολιτο-
γράφησης στο πλαίσιο της αρχής της ισότητας και της 
διαφάνειας.

δ. Η επίλυση ζητημάτων που θα προκύψουν από την 
υλοποίηση των σχετικών πολιτικών.

2. Η Ομάδα Διοίκησης Έργου συνεργάζεται με τις αρ-
μόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες 
οφείλουν να της παρέχουν την αναγκαία συνδρομή για 
την επίτευξη του έργου της.

Ε. Η Ομάδα Διοίκησης Έργου θα ολοκληρώσει το έργο 
της εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία σύστασης 
της και θα συνεδριάζει εντός και εκτός ωραρίου εργασίας 
των δημοσίων υπαλλήλων. Τυχόν αμοιβή ή αποζημίωση 
των μελών της εν λόγω ομάδας θα καθορισθεί σύμφω-
να με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 21
ν. 4354/2015.

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 1 Αυγούστου 2017

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ    

 Με την αριθ. 28291/23-8-2017 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις, του άρθρου 55 του π.δ. 63/2005
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, του π.δ. 105/2014 «Οργανισμός Υπουργείου 
Εσωτερικών» (Α’ 172) όπως ισχύει, των διατάξεων του 
π.δ. 410/1988 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των 
διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν το 
προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου....»
(Α’ 191), της παρ. 6 του άρθρου 28 του ν. 2190/1994
(Α’ 28), όπως ισχύει, του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμι-
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του 
Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μετανα-
στευτικής Πολιτικής, και Υπουργείου Ψηφιακής Πολι-
τικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία 
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208), των διατάξεων 
του κεφ. Β΄ του ν. 4354/2015 «Μισθολογικές ρυθμίσεις 
των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, 
των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιω-
τικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. 
Α’ του ν. 3429/2005 (Α’314) και άλλες μισθολογικές διατά-
ξεις» (Α΄ 176), της αριθ. 2/99623/ΔΠΓΚ/29-12-2016 εγκυ-
κλίου εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2017 (ΑΔΑ: Ω27ΘΗ-ΣΞΛ), της αριθ. 7094/25-2-2015 από-
φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερι-
κών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, περί ανάθεσης 
στον Κωνσταντίνο-Νικόλαο Πουλάκη του Ομήρου, καθή-
κοντα Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΥΟΔΔ 102), της αριθ. 
4360/9-2-2017 απόφασης του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Εσωτερικών, περί παράτασης ανάθεσης καθη-
κόντων Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών 
στον Κωνσταντίνο-Νικόλαο Πουλάκη του Ομήρου, από 
25/2/2017 και για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών (ΥΟΔΔ 
75), της αριθ. 27596/7-9-2016 απόφασης του Γενικού 
Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, περί πρόσληψης της Ιωάννας Καρα-
βάνα του Μιλτιάδη σε θέση Ειδικής Συνεργάτιδας στο 
Γραφείο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΥΟΔΔ 503), 
της αριθ. 6946/6-3-2017 απόφασης του Γενικού Γραμμα-
τέα του Υπουργείου Εσωτερικών, περί ανανέωσης της 
σύμβασης ΙΔΟΧ της Ιωάννας Καραβάνα του Μιλτιάδη, 
σε θέση Ειδικής Συνεργάτιδας στο Γραφείο του Γενικού 
Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών (ΥΟΔΔ/96), 
καθώς και του αριθ. οικ.819/17-8-2017 εγγράφου του 
Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ανα-
νεώνεται η σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμένου χρόνου της Ιωάννας Καραβάνα του Μιλτιάδη
(Α.Δ.Τ. ΑΖ 587242), σε θέση Ειδικής Συνεργάτιδας στο 
γραφείο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσω-
τερικών, για την υποστήριξη του έργου του και την κα-
τατάσσουμε στο Μ.Κ. 11 της κατηγορίας ΠΕ. Η χρονική 
διάρκεια απασχόλησης της αρχίζει την 1.9.2017 και ορί-
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ζεται σε έξι (6) μήνες. Η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια με 
τη συμπλήρωση του χρόνου που ορίζεται στην προη-
γούμενη παράγραφο, εφόσον δεν ανανεωθεί, ή με την 
αποχώρηση για οποιονδήποτε λόγο του Γενικού Γραμ-
ματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, χωρίς αποζημίωση 
και χωρίς άλλη διατύπωση.

(Αριθ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9344416889/7-9-2016).

(Αριθ. βεβ. Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσι-
ών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσω-
τερικών: 50/28-8-2017). 

     Με την αριθ. 28290/23-8-2017 απόφαση του Γενι-
κού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις, του άρθρου 55 του
π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει, του π.δ. 105/2014 «Οργανισμός 
Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 172) όπως ισχύει, των διατά-
ξεων του π.δ. 410/1988 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο 
των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν 
το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου....» 
(Α’ 191), της παρ. 6 του άρθρου 28 του ν. 2190/1994
(Α’ 28), όπως ισχύει, του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμι-
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του 
Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μετανα-
στευτικής Πολιτικής, και Υπουργείου Ψηφιακής Πολι-
τικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία 
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208), των διατάξεων 
του κεφ. Β΄ του ν. 4354/2015 «Μισθολογικές ρυθμίσεις 
των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, 
των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτι-
κού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α’ 
του ν. 3429/2005 (Α’ 314) και άλλες μισθολογικές διατά-
ξεις» (Α΄ 176), της αριθ. 2/99623/ΔΠΓΚ/29-12-2016 εγκυ-
κλίου εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2017 (ΑΔΑ: Ω27ΘΗ-ΣΞΛ), της αριθ. 7094/25-2-2015 από-
φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερι-
κών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, περί ανάθεσης 
στον Κωνσταντίνο-Νικόλαο Πουλάκη του Ομήρου, καθή-

κοντα Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΥΟΔΔ 102), της αριθ. 
4360/9-2-2017 απόφασης του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Εσωτερικών, περί παράτασης ανάθεσης κα-
θηκόντων Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερι-
κών στον Κωνσταντίνο-Νικόλαο Πουλάκη του Ομήρου, 
από 25/2/2017 και για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών 
(ΥΟΔΔ 75), της αριθ. 9527/17-3-2015 απόφασης του Γε-
νικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοι-
κητικής Ανασυγκρότησης, περί πρόσληψης της Δανά-
ης Κολτσίδα του Γεωργίου σε θέση Ειδικής Συμβούλου 
στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΥΟΔΔ 
221), των αριθ. 29043/19-8-2015 (ΥΟΔΔ 637), 7046/
4-3-2016 (ΥΟΔΔ 159), 26802/29-8-2016 (ΥΟΔΔ 479), 
6945/6-3-2017 (ΥΟΔΔ 96) αποφάσεων του Γενικού Γραμ-
ματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, περί ανανέωσης της 
σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου της Δανάης Κολ-
τσίδα του Γεωργίου σε θέση Ειδικής Συμβούλου στο Γρα-
φείο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, 
καθώς και του αριθ. οικ.819/17-8-2017 εγγράφου του Γε-
νικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ανανε-
ώνεται η σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέ-
νου χρόνου της Δανάης Κολτσίδα του Γεωργίου (Α.Δ.Τ.
AM 559684), σε θέση Ειδικής Συμβούλου στο Γραφείο 
του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, 
για την υποστήριξη του έργου του και την κατατάσσου-
με στο Μ.Κ. 15 της κατηγορίας ΠΕ. Η χρονική διάρκεια 
απασχόλησης της αρχίζει την 6.9.2017 και ορίζεται σε έξι 
(6) μήνες. Η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια με τη συμπλή-
ρωση του χρόνου που ορίζεται στην προηγούμενη πα-
ράγραφο, εφόσον δεν ανανεωθεί, ή με την αποχώρη-
ση για οποιονδήποτε λόγο του Γενικού Γραμματέα του 
Υπουργείου Εσωτερικών, χωρίς αποζημίωση και χωρίς 
άλλη διατύπωση.

(Αριθ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1756599870/18-3-2015).

(Αριθ. βεβ. Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσι-
ών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσω-
τερικών: 49/28-8-2017). 

 Ο Γενικός Γραμματέας

ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ    
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*14004243108170004*

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  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
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