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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ. 476.11/3/336555 Σ.353 (1)
 Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου 

Εθνικής Άμυνας / Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΥΠΕ−
ΘΑ/ΓΕΝ).

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 30 (Μεταβατικές Διατάξεις), παρ. 2 και 

3 του Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α 33) «Εθνικό Μητρώο Επιτελι−
κών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρ−

θρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών 
και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια − αξιοκρατία 
και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και 
άλλες διατάξεις»,

β. του άρθρου 72 παρ. 3, 4 και 5 του Ν. 4370/2016 (ΦΕΚ Α37) 
«Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 
2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων 
και άλλες διατάξεις»,

γ. του άρθρου 159 Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή−
λων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ»,

δ. του Π.δ. 290/2002 (ΦΕΚ Α 260) «Οργανισμός Πολιτι−
κού Προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας»

ε. της παρ. Β4 του άρθρου 40 του Ν. 1884/1990 
(ΦΕΚ Α 81),

στ. της απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Εθνικής Άμυνας με αριθ. Φ. 900/20/246489/Σ. 120/10−3−2015 
(ΦΕΚ ΥΟΔΔ 122) «Διορισμός Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΘΑ»,

ζ. της απόφασης ΥΕΘΑ με αριθ. Φ. 900/84/249030 
Σ.512/24−10−2014 (ΦΕΚ Β2887) «Μεταβίβαση Αρμοδιοτή−
των ΥΕΘΑ στον Γενικό Γραμματέα ΥΠΕΘΑ».

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, γιατί, βάσει της παρ. 1 του άρθρου 7 
του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40Α΄) τα Υπηρεσιακά Συμβούλια 
λειτουργούν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας 
των οικείων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται 
από υπερωριακή απασχόληση και δεν καταβάλλεται 
καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση στα μέλη τους, 
αποφασίζουμε:

1. Συγκροτούμε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας / Γε−
νικό Επιτελείο Ναυτικού, πενταμελές Υπηρεσιακό Συμ−
βούλιο, αρμόδιο για όλο το πολιτικό προσωπικό του 
Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, το οποίο αποτελείται από:

α. Τρεις (3) μονίμους υπαλλήλους και τους αναπληρωτές 
τους, που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης, 
έχουν το περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προ−
ϊσταμένου Διεύθυνσης, υπάγονται στην αρμοδιότητα του 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρετούν στο νομό Αττικής.

β. Δύο αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων και 
τους αναπληρωτές αυτών, οι οποίοι έχουν αναδειχθεί 
από τις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη αιρετών 
εκπροσώπων.
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2. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την 
εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων, με 
εξαίρεση την πειθαρχική ευθύνη.

3. Εισηγητής στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, χωρίς δικαί−
ωμα ψήφου, ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
Προσωπικού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.

4. Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και νόμι−
μος αναπληρωτής του ορίζεται υπάλληλος του οικείου 
φορέα κατηγορίας ΠΕ ή TE με Α΄ βαθμό.

5. Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα προ−
σωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντί των 
δύο (2) αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων, 
μετέχουν οι δύο (2) αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπι−
κού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Μαρτίου 2016

Ο Γενικός Γραμματέας
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΦΥΛΛΗΣ

F
    Αριθμ. 16896 (2)
 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 71690/10.9.2014 (ΦΕΚ τ. Β΄ 

2490/18.9.2014) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων "Σύσταση 
και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επι−
τροπής με αντικείμενο την κατάρτιση σχεδίου νόμου 
για την ενσωμάτωση της «Οδηγίας 2014/41/ΕΕ του Ευ−
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης 
Απριλίου 2014 περί της ευρωπαϊκής εντολής έρευνας 
σε ποινικές υποθέσεις», τη σύνταξη της σχετικής αι−
τιολογικής έκθεσης, της έκθεσης αξιολόγησης συνε−
πειών ρυθμίσεων και του πίνακα αντιστοίχισης των 
προτεινόμενων με το σχέδιο νόμου διατάξεων με τις 
διατάξεις της Οδηγίας", όπως αυτή τροποποιήθηκε με 
τις υπ’ αριθμ. 90081/27.11.2014 (ΦΕΚ τ. Β΄ 3262/4.12.2014) 
και 20687/1.4.2015 (ΦΕΚ τ. Β΄ 586/9.4.2015) όμοιες −Αντι−
κατάσταση μελών και ορισμός παράταση εργασιών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 5 παρ. 6 του Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ Α΄ 104), όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ Α΄ 242),
β) του άρθρου 21 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄ 176) «Δια−

χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρω−
τικών μεταρρυθμίσεων»,

γ) του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β΄ του Ν. 3469/2006 «Εθνι−
κό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 131).

2) Την υπ’ αριθμ. 71690/10.9.2014 (ΦΕΚ τ. Β΄ 2490/18.9.2014) 
απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την οποία συστάθηκε και 
συγκροτήθηκε η εν θέματι Επιτροπή, όπως αυτή τρο−
ποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 90081/27.11.2014 (ΦΕΚ τ. Β΄ 
3262/4.12.2014) και 20687/1.4.2015 (ΦΕΚ τ. Β΄ 586/9.4.2015) 
όμοιες.

3) Το από 16.3.2016 έγγραφο του Προέδρου της Επι−
τροπής, με το οποίο ζητείται παράταση των εργασιών 
της επιτροπής.

4) Την από 7.3.2016 δήλωση παραίτησης του μέλους 
της επιτροπής Ιωάννη Αγγελή.

5) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 5702/Φ800/9.3.2016 έγγραφο της 
Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

6) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 71690/10.9.2014 (ΦΕΚ τ. 
Β΄/2490/18.9.2014) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύ−
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 90081/27.11.2014 
(ΦΕΚ τ. Β΄ 3262/4.12.2014) και 20687/1.4.2015 (ΦΕΚ τ. Β΄ 
586/9.4.2015) όμοιες, ως εξής:

Ι) Στην ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή με 
αντικείμενο την κατάρτιση σχεδίου νόμου για την εν−
σωμάτωση της Οδηγίας 2014/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 
2014 περί της ευρωπαϊκής εντολής έρευνας σε ποινικές 
υποθέσεις, τη σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής έκ−
θεσης, της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων 
και του πίνακα αντιστοίχισης των προτεινόμενων με το 
σχέδιο νόμου διατάξεων με τις διατάξεις της Οδηγίας 
ορίζονται νέα μέλη οι:

α) Νικόλαος Νικολάου του Ανδρέα, Αντεισαγγελέας 
Εφετών Πατρών, αποσπασμένος στο Υπουργείο Δικαι−
οσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε 
αντικατάσταση του παραιτηθέντος Εισαγγελέως Εφε−
τών Ιωάννη Αγγελή.

β) Αναστάσιος Τριανταφύλλου του Στυλιανού, Επίκου−
ρος Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης.

γ) Αλέξιος Σπυρόπουλος του Νικολάου, δικηγόρος − 
μέλος του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού της Εθνι−
κής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, σε 
αντικατάσταση της Χριστίνας Χαλανούλη.

II. Παρατείνεται η διάρκεια των εργασιών της ως άνω 
επιτροπής έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπ’ αριθμ. 71690/10.9.2014 
(ΦΕΚ τ. Β΄ 2490/18.9.2014) και 90081/27.11.2014 (ΦΕΚ τ. Β΄ 
3262/4.12.2014) αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 28 Μαρτίου 2016 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
F

    Αριθμ. 20188/1129/16 (3)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 28366/2098/06 (Β΄441/11−4−2006) 

υπουργικής απόφασης «Ταξινόμηση ορισμένων κα−
τηγοριών μεταχειρισμένων οχημάτων με συστήματα 
αντιεμπλοκής κατά την πέδηση», όπως ισχύει.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

   Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παραγράφου 25 του άρθρου 81 του Κώδικα 

Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το Ν.2696/1999 
(ΦΕΚ Α΄57),
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β) του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α΄116/23−9−2015) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών»,

γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98),

δ) του Π.δ. 109/2014 (Α΄176) «Οργανισμός του Υπουρ−
γείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων»,

ε) του Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄ 114) «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής.

Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας 
και θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, 
Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανά−
πτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγι−
κής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οι−
κονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

στ) της υπ’ αριθμ. οικ.19273/565/Φ.1 (ΦΕΚ Β΄710/17−3−2016) 
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υπο−
δομών Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός αρμοδιο−
τήτων Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
Μαρίνας Χρυσοβελώνη».

ζ) του π.δ. 537/1983 (Α΄210) «Συμμόρφωση προς τις 
διατάξεις της 71/320/ΕΚ της 26ης Ιουλίου 1971 οδηγί−
ας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «περί 
προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών−μελών που 
αφορούν στην πέδηση ορισμένων κατηγοριών οχημά−
των με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους», όπως 
τροποποιήθηκε με τις οδηγίες της Επιτροπής των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 74/132/EOK/11.2.1974, 75/542/
ΕΟΚ/25.7.1975 και 79/489/ΕΟΚ/18.4.1979» όπως ισχύει,

η) της υπ’ αρ. 1386/74/1999 (ΦΕΚ Β΄ 86/10−2−1999) κοινή 
υπουργική απόφαση «Συμμόρφωση προς τις διατάξεις 
της οδηγίας 98/12/ΕΚ της Επιτροπής της 27 Ιανουαρίου 
1998 για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της 
οδηγίας 71/320/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προσέγ−
γιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν 
την πέδηση ορισμένων κατηγοριών μηχανοκινήτων οχη−
μάτων και των ρυμουλκουμένων τους», με την οποία 
θεσπίστηκε η υποχρεωτική τοποθέτηση συστήματος 
αντιεμπλοκής στα νέα αυτοκίνητα,

θ) της υπ’ αρ. 28366/2098/06 (Β΄441/11−4−2006) υπουρ−
γικής απόφασης «Ταξινόμηση ορισμένων κατηγοριών 
μεταχειρισμένων οχημάτων με συστήματα αντιεμπλο−
κής κατά την πέδηση» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ 
αρ. ΦΑ1/30747/1136 (Β΄1309/1−7−2015) υπουργική απόφαση.

2. Την ανάγκη τροποποίησης της υπουργικής απόφα−
σης 28366/2098/06 (Β΄441/11−4−2006) όπως ισχύει, για τα 
οχήματα που έχουν ταξινομηθεί πριν την 1/1/1999

3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Η περίπτωση β της παραγράφου 3 της υπουργικής 
απόφασης 28366/2098/06 (Β΄441/11−4−2006) όπως ισχύει, 
αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Από 1/11/2016 απαγορεύεται η κυκλοφορία οχη−
μάτων της παραγράφου 1 που έχουν ταξινομηθεί για 
πρώτη φορά σε οποιαδήποτε χώρα πριν την 1/1/1999 και 
δεν φέρουν σύστημα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση.».

Άρθρο 2

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 24 Μαρτίου 2016 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 79 054
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02008533003160004*

1. ΜΕ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ, ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ κ.λπ.

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 − fax: 210 5279054
Ωράριο λειτουργίας για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 − 13:30 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Τμήμα Πωλήσεων:  (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 − 180)
Τμήμα Συνδρομητών:  (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Τμήμα Πληροφοριών:  (Ισόγειο, Γραφείο 3 και τηλεφωνικό κέντρο 210 5279000) 
Τμήμα A1 Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

2. ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ

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

    

1. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

Η ηλεκτρονική μορφή των τευχών ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με τα 
δημοσιεύματα σε αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν 
καταχωρισθεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας στην 
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.

Η έντυπη μορφή των τευχών 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 κυκλοφορία τευχών ΦΕΚ η διάθεση γίνεται υπό μορφή συνδρομής από το τμήμα Συνδρομητών.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την διαθεσιμότητα 
των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα. 
Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης 
των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). 

Περισσότερες πληροφορίες για δημοσιεύματα και λοιπά θέματα, μπορείτε να αναζητήσετε από το 
Τμήμα Πληροφοριών καθώς και από το τηλεφωνικό κέντρο του Εθνικού Τυπογραφείου. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

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

     

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Το Εθνικό Τυπογραφείο είναι δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με κύρια αποστολή την έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, εκτύπωση, 
διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).
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