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 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

   Αριθμ. 86780  
Διορισμός του Γρηγορίου Ζαφειρόπουλου του 

Επαμεινώνδα, στη θέση του μετακλητού Γραμμα-

τέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 1 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνω-

ση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για 
την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α’ 107),

β) του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 
(ν. 3528/2007, Α’ 26),

γ) των άρθρων 6, 6Α και 6Β του ν. 3852/2010 «Νέα Αρ-
χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87),

δ) των άρθρων 24 και 65 του ν. 4270/2014 «Αρχές δη-
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 143),

ε) των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 «Εκδη-
μοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειο-
κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 47),

στ) των άρθρων 9 και 16 του ν. 4354/2015«Διαχείριση 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθ-
μίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176),

ζ) των άρθρων 42 έως 48 και 68 έως 76 του ν. 4622/2019 
«Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της 
κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

η) των άρθρων 63 έως 67 του ν. 4954/2022 «Συμπλη-
ρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 
2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πο-

λιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 
της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών 
για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρω-
σης - Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και 
τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπι-
σμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών - Λοιπές 
επείγουσες διατάξεις» (Α’ 136),

θ) του π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Αττικής» (Α’ 228), 

ι) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτε-
ρικών» (Α’ 180),

ια) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

ιβ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

ιγ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

ιδ) του π.δ. 32/2021 «Συμβόλαια απόδοσης και αξιο-
λόγηση των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων» (Α’ 80),

ιε) της υπό στοιχεία Υ9/12-05-2022 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Υ22/
17-06-2021 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, 
Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607)» (Β’ 2357).

2. Τα από 27-10-2022 και 28-11-2022 έγγραφα από το 
Γραφείο του Υπουργού Εσωτερικών με τα συνημμένα 
αυτών, αποφασίζουμε:

Το διορισμό του Γρηγορίου Ζαφειρόπουλου του Επαμει-
νώνδα, δικηγόρου Αθηνών, με ΑΔΤ: ΑΒ 590142, στη θέση 
του μετακλητού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, με βαθμό 2ο της κατηγορίας των ειδικών θέσεων.

Ο χρόνος της θητείας του ανωτέρω, στην θέση του 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημοσίας υπηρεσίας 
για κάθε συνέπεια.

Ο διορισμός ισχύει από την ημέρα της δημοσίευσης 
του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 1570347661/02-11-2022).
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(Αρ. βεβ. Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργί-
ας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 115235/
02-11-2022).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2022

Ο Υπουργός
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

 

    Αριθμ. 86781 
Διορισμός του Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντί-
νου, στη θέση του μετακλητού Γραμματέα Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 1 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνω-

ση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για 
την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α’ 107),

β) του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 
(ν. 3528/2007, Α’ 26),

γ) των άρθρων 6, 6Α και 6Β του ν. 3852/2010 «Νέα Αρ-
χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87),

δ) των άρθρων 24 και 65 του ν. 4270/2014 «Αρχές δη-
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 143),

ε) των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 «Εκδη-
μοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειο-
κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 47),

στ) των άρθρων 9 και 16 του ν. 4354/2015«Διαχείριση 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθ-
μίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176),

ζ) των άρθρων 42 έως 48 και 68 έως 76 του ν. 4622/2019 
«Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της 
κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

η) των άρθρων 63 έως 67 του ν. 4954/2022 «Συμπλη-
ρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 
2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πο-
λιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 
της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών 
για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρω-
σης - Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και 
τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπι-
σμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών - Λοιπές 
επείγουσες διατάξεις» (Α’ 136),

θ) του π.δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» (Α’ 235),

ι) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτε-
ρικών» (Α’ 180),

ια) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

ιβ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

ιγ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

ιδ) του π.δ. 32/2021 «Συμβόλαια απόδοσης και αξιο-
λόγηση των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων» (Α’ 80),

ιε) της υπό στοιχεία Υ9/12-05-2022 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Υ22/
17-06-2021 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, 
Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607)» (Β’ 2357).

2. Το από 27-10-2022 έγγραφο από το Γραφείο του 
Υπουργού Εσωτερικών και τα συνημμένα αυτού, απο-
φασίζουμε:

Το διορισμό του Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντίνου με 
ΑΔΤ: ΑΒ 675086, μονίμου υπαλλήλου της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Μακεδονίας  - Θράκης, κλάδου ΠΕ 
Διοικητικού - Οικονομικού με βαθμό Α’, στη θέση του 
μετακλητού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας - Θράκης, με βαθμό 2ο της κατηγορίας των 
ειδικών θέσεων.

Με τον ανωτέρω διορισμό ο υπάλληλος απαλλάσ-
σεται αυτοδικαίως από τα καθήκοντα του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και 
αναστέλλεται αυτοδικαίως η άσκηση των καθηκόντων 
του υπαλλήλου στην κύρια θέση του. Σε περίπτωση απο-
χώρησής του από την θέση του Γραμματέα επανέρχεται 
αυτοδικαίως στην κύρια θέση που κατείχε.

Ο χρόνος της θητείας του ανωτέρω υπαλλήλου, στην 
θέση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής 
δημοσίας υπηρεσίας για κάθε συνέπεια.

(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 3851971002/31-10-2022).

(Αρ. βεβ. Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης: 
235030/31-10-2022).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2022

Ο Υπουργός
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

 

    Αριθμ. 86784 
Διορισμός της Μαριάννας Νικολαΐδου του Αχιλ-

λέα, στη θέση της μετακλητής Γραμματέως Απο-

κεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 1 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνω-

ση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για 
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την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α’ 107),
β) του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 

Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 
(ν. 3528/2007, Α’ 26),

γ) των άρθρων 6, 6Α και 6Β του ν. 3852/2010 «Νέα Αρ-
χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87),

δ) των άρθρων 24 και 65 του ν. 4270/2014 «Αρχές δη-
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 143),

ε) των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 «Εκδη-
μοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειο-
κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 47),

στ) των άρθρων 9 και 16 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθ-
μίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176),

ζ) των άρθρων 42 έως 48 και 68 έως 76 του ν. 4622/2019 
«Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της 
κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

η) των άρθρων 63 έως 67 του ν. 4954/2022 «Συμπλη-
ρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 
2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πο-
λιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 
της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών 
για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρω-
σης - Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και 
τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπι-
σμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών - Λοιπές 
επείγουσες διατάξεις» (Α’ 136),

θ) του π.δ. 143/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Αιγαίου» (Α’ 236),

ι) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτε-
ρικών» (Α’ 180),

ια) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

ιβ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

ιγ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

ιδ) του π.δ. 32/2021 «Συμβόλαια απόδοσης και αξιο-
λόγηση των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων» (Α’ 80),

ιε) της υπό στοιχεία Υ9/12-05-2022 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Υ22/17-
06-2021 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, 
Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607)» (Β’ 2357).

2. Τα από 08-12-2022 και 12-12-2022 μηνύματα ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου από το Γραφείο του Υπουργού 
Εσωτερικών και τα συνημμένα αυτών, αποφασίζουμε:

Τον διορισμό της Μαριάννας Νικολαΐδου του Αχιλ-
λέα με ΑΔΤ: ΑΗ 816100, δικηγόρου Αθηνών, στη θέση 
της μετακλητής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκη-

σης Αιγαίου, με βαθμό 2ο της κατηγορίας των ειδικών 
θέσεων.

Ο χρόνος της θητείας της ανωτέρω υπαλλήλου, στην 
θέση της Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημοσίας 
υπηρεσίας για κάθε συνέπεια.

Ο διορισμός ισχύει από την ημέρα της δημοσίευσης 
του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 6191224112/20.12.2022).

(Αρ. βεβ. Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουρ-
γίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου: 61725/
14-12-2022).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2022

Ο Υπουργός

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

 

    Αριθμ. 86779 
Διορισμός του Σεραφείμ Λιάπη του Γεωργίου, στη 

θέση του μετακλητού Γραμματέα Αποκεντρωμέ-

νης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 1 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνω-

ση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για 
την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α’ 107),

β) του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 
(ν. 3528/2007, Α’ 26),

γ) των άρθρων 6, 6Α και 6Β του ν. 3852/2010 «Νέα Αρ-
χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87),

δ) των άρθρων 24 και 65 του ν. 4270/2014 «Αρχές δη-
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 143),

ε) των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 «Εκδη-
μοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειο-
κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 47),

στ) των άρθρων 9 και 16 του ν. 4354/2015«Διαχείριση 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθ-
μίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176),

ζ) των άρθρων 42 έως 48 και 68 έως 76 του ν. 4622/2019 
«Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της 
κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

η) των άρθρων 63 έως 67 του ν. 4954/2022 «Συμπλη-
ρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 
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2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πο-
λιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 
της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών 
για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρω-
σης - Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και 
τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπι-
σμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών - Λοιπές 
επείγουσες διατάξεις» (Α’ 136),

θ) του π.δ. 141/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας» (Α’ 234),

ι) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτε-
ρικών» (Α’ 180),

ια) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

ιβ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

ιγ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

ιδ) του π.δ. 32/2021 «Συμβόλαια απόδοσης και αξιο-
λόγηση των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων» (Α’ 80),

ιε) της υπό στοιχεία Υ9/12-05-2022 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Υ22/17-
06-2021 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, 
Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607)» (Β’ 2357).

2. Το από 27-10-2022 έγγραφο από το Γραφείο του 
Υπουργού Εσωτερικών και τα συνημμένα αυτού, απο-
φασίζουμε:

Τον διορισμό του Σεραφείμ Λιάπη του Γεωργίου, με 
ΑΔΤ: Χ 593245, υπαλλήλου του Υπουργείου Οικονομικών, 
κλάδου ΠΕ- Εφοριακών με βαθμό Α’, στη θέση του με-
τακλητού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπεί-
ρου - Δυτικής Μακεδονίας, με βαθμό 2ο της κατηγορίας 
των ειδικών θέσεων.

Με τον ανωτέρω διορισμό αναστέλλεται αυτοδικαίως 
η άσκηση των καθηκόντων του υπαλλήλου στην κύρια 
θέση του. Σε περίπτωση αποχώρησής του από την θέση 
του Γραμματέα επανέρχεται αυτοδικαίως στην κύρια 
θέση που κατείχε.

Ο χρόνος της θητείας του ανωτέρω, στην θέση του 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - 
Δυτικής Μακεδονίας, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής 
δημοσίας υπηρεσίας για κάθε συνέπεια.

Ο διορισμός ισχύει από την ημέρα της δημοσίευσης 
του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 1364433102/02-11-2022).

(Αρ. βεβ. Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μα-
κεδονίας: οικ. 128556/02-11-2022).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2022

Ο Υπουργός

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

    Αριθμ. 86776 
Διορισμός του Κωνσταντίνου Τζανακούλη του 

Γεωργίου, στη θέση του μετακλητού Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερε-

άς Ελλάδος. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 1 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, ορ-

γάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμά-
των για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 107),

β) του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 
(ν. 3528/2007, Α’ 26),

γ) των άρθρων 6, 6Α και 6Β του ν. 3852/2010 «Νέα Αρ-
χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87),

δ) των άρθρων 24 και 65 του ν. 4270/2014 «Αρχές δη-
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 143),

ε) των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 «Εκδη-
μοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειο-
κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 47),

στ) των άρθρων 9 και 16 του ν. 4354/2015«Διαχείριση 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθ-
μίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176),

ζ) των άρθρων 42 έως 48 και 68 έως 76 του ν. 4622/2019 
«Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της 
κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

η) των άρθρων 63 έως 67 του ν. 4954/2022 «Συμπλη-
ρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 
2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πο-
λιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 
της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών 
για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρω-
σης - Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και 
τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπι-
σμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών - Λοιπές 
επείγουσες διατάξεις» (Α’ 136),

θ) του π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος» (Α’ 231),

ι) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτε-
ρικών» (Α’ 180),

ια) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

ιβ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

ιγ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5603Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 1183/20.12.2022

ιδ) του π.δ. 32/2021 «Συμβόλαια απόδοσης και αξιο-
λόγηση των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων» (Α’ 80),

ιε) της υπό στοιχεία Υ9/12-05-2022 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Υ22/17-
06-2021 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, 
Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607)» (Β’ 2357).

2. Το από 27-10-2022 έγγραφο από το Γραφείο του 
Υπουργού Εσωτερικών και τα συνημμένα αυτού, απο-
φασίζουμε:

Τον διορισμό του Κωνσταντίνου Τζανακούλη του Γε-
ωργίου γεωπόνου , με ΑΔΤ: ΑΡ 352428, στη θέση του 
μετακλητού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος, με βαθμό 2ο της κατη-
γορίας των ειδικών θέσεων.

Ο χρόνος της θητείας του ανωτέρω, στην θέση του 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλί-
ας - Στερεάς Ελλάδος, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής 
δημοσίας υπηρεσίας για κάθε συνέπεια.

Ο διορισμός ισχύει από την ημέρα της δημοσίευσης 
του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 9811387418/02-11-2022).

(Αρ. βεβ. Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς 
Ελλάδος: 141337/02-11-2022).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2022

Ο Υπουργός
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

 

    Αριθμ. 86774 
Διορισμός της Μαρίας Κοζυράκη του Εμμανου-

ήλ, στη θέση της μετακλητής Γραμματέως Απο-

κεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 1 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνω-

ση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για 
την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α’ 107),

β) του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 
(ν. 3528/2007, Α’ 26),

γ) των άρθρων 6, 6Α και 6Β του ν. 3852/2010 «Νέα Αρ-
χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87),

δ) των άρθρων 24 και 65 του ν. 4270/2014 «Αρχές δη-
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 143),

ε) των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 «Εκδη-
μοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειο-
κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 47),

στ) των άρθρων 9 και 16 του ν. 4354/2015«Διαχείριση 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθ-
μίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176),

ζ) των άρθρων 42 έως 48 και 68 έως 76 του ν. 4622/2019 
«Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της 
κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

η) των άρθρων 63 έως 67 του ν. 4954/2022 «Συμπλη-
ρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 
2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πο-
λιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 
της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών 
για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρω-
σης - Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και 
τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπι-
σμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών - Λοιπές 
επείγουσες διατάξεις» (Α’ 136),

θ) του π.δ. 136/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Κρήτης» (Α’ 229),

ι) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτε-
ρικών» (Α’ 180),

ια) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

ιβ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

ιγ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

ιδ) του π.δ. 32/2021 «Συμβόλαια απόδοσης και αξιο-
λόγηση των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων» (Α’ 80),

ιε) της υπό στοιχεία Υ9/12-05-2022 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Υ22/17-
06-2021 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, 
Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607)» (Β’ 2357).

2. Το από 27-10-2022 έγγραφο από το Γραφείο του 
Υπουργού Εσωτερικών και τα συνημμένα αυτού, απο-
φασίζουμε:

Τον διορισμό της Μαρίας Κοζυράκη του Εμμανουήλ, 
με ΑΔΤ: ΑΚ 743603, μόνιμης υπαλλήλου της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών 
με βαθμό Α’, στη θέση της μετακλητής Γραμματέως 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με βαθμό 2ο της 
κατηγορίας των ειδικών θέσεων.

Με τον ανωτέρω διορισμό η υπάλληλος απαλλάσσε-
ται αυτοδικαίως από τα καθήκοντα της Συντονίστριας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και αναστέλλεται 
αυτοδικαίως η άσκηση των καθηκόντων της υπαλλήλου 
στην κύρια θέση της. Σε περίπτωση αποχώρησής της 
από την θέση της Γραμματέως επανέρχεται αυτοδικαίως 
στην κύρια θέση που κατείχε.

Ο χρόνος της θητείας της ανωτέρω υπαλλήλου, στην 
θέση της Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημοσίας υπη-
ρεσίας για κάθε συνέπεια.

Ο διορισμός ισχύει από την ημέρα της δημοσίευσης 
του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 8512411211/31-10-2022).

(Αρ. βεβ. Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουρ-
γίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης: 3942/
31-10-2022).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2022

Ο Υπουργός
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

 
    Αριθμ. 86782 
Διορισμός του Δημητρίου Κατσαρού του Χαρα-

λάμπους, στη θέση του μετακλητού Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυ-

τικής Ελλάδος και Ιονίου. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 1 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνω-

ση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για 
την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α’ 107),

β) του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 
(ν. 3528/2007, Α’ 26),

γ) των άρθρων 6, 6Α και 6Β του ν. 3852/2010 «Νέα Αρ-
χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87),

δ) των άρθρων 24 και 65 του ν. 4270/2014 «Αρχές δη-
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 143),

ε) των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 «Εκδη-
μοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειο-
κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 47),

στ) των άρθρων 9 και 16 του ν. 4354/2015«Διαχείριση 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθ-
μίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176),

ζ) των άρθρων 42 έως 48 και 68 έως 76 του ν. 4622/2019 
«Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της 
κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

η) των άρθρων 63 έως 67 του ν. 4954/2022 «Συμπλη-
ρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 
2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πο-
λιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 
της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών 
για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρω-
σης - Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και 

τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπι-
σμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών - Λοιπές 
επείγουσες διατάξεις» (Α’ 136),

θ) του π.δ. 139/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και 
Ιονίου» (Α’ 232),

ι) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτε-
ρικών» (Α’ 180),

ια) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

ιβ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

ιγ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

ιδ) του π.δ. 32/2021 «Συμβόλαια απόδοσης και αξιο-
λόγηση των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων» (Α’ 80),

ιε) της υπό στοιχεία Υ9/12-05-2022 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Υ22/17-
06-2021 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, 
Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607)» (Β’ 2357).

2. Το από 13-12-2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου από το Γραφείο του Υπουργού Εσωτερικών, 
αποφασίζουμε:

Τον διορισμό του Δημητρίου Κατσαρού του Χαρα-
λάμπους, με ΑΔΤ: ΑΖ 700678, μονίμου υπαλλήλου της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδος και Ιονίου, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών - Δασολό-
γων με βαθμό Α’, στη θέση του μετακλητού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδος και Ιονίου, με βαθμό 2ο της κατηγορίας των 
ειδικών θέσεων.

Με τον ανωτέρω διορισμό αναστέλλεται αυτοδικαίως 
η άσκηση των καθηκόντων του υπαλλήλου στην κύρια 
θέση του. Σε περίπτωση αποχώρησής του από την θέση 
του Γραμματέα επανέρχεται αυτοδικαίως στην κύρια 
θέση που κατείχε.

Ο χρόνος της θητείας του ανωτέρω, στην θέση του 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, λογίζεται ως χρόνος 
πραγματικής δημοσίας υπηρεσίας για κάθε συνέπεια.

Ο διορισμός ισχύει από την ημέρα της δημοσίευσης 
του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 1131045730/17-08-2011).

(Αρ. βεβ. Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδος και Ιονίου: οικ. 178582/15-12-2022).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.     

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2022

Ο Υπουργός
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
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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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