




  Ιδρύθηκε το               µε διάταγµα του Όθωνα 

  Το               διαιρέθηκε πρώτη φορά σε τέσσερα 
διαφορετικά «τεύχη» από τον Χαρίλαο Τρικούπη 

  Καθιερώθηκε και συνταγµατικά ως επίσηµο 
κρατικό µέσο δηµοσίευσης των πολιτειακών 
πράξεων από τον Ελευθέριο Βενιζέλο (              ) 

  Τον Ιούνιο του               κυκλοφόρησε το πρώτο 
Φ.Ε.Κ. σε ψηφιακή µορφή µέσω internet 

  Το                 µε το ν. 3469 διαµορφώθηκαν τα 
δώδεκα τεύχη που κυκλοφορούν µέχρι σήµερα 





  Ιδρύθηκε το                  στο Ναύπλιο 

  Εγκαταστάθηκε στην Αθήνα τον Δεκέµβριο του            
 (κτίριο πρώην Αρσάκειου-Σταδίου) 

  Στην οδό Καποδιστρίου, όπου στεγάζεται µέχρι σήµερα,  
 µεταφέρθηκε το   

  Το                   καταργήθηκε η κλασική τυπογραφία 

  Ανακατασκευάστηκε πλήρως µετά από τον σεισµό του  



  ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΠΟΛΙΤΕΣ
 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ WEB 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΕΝΤΥΠΑ 

Φ.Ε.Κ. 



Οικονοµικό έτος 2008 

ΕΣΟΔΑ 

•  Τέλη δηµοσιεύσεως  38,5 εκ. 
•  Πώληση Φ.Ε.Κ.            0,25 
•  Συνδροµές                    0,50 
•  Φωτοαντίγραφα           0,09 
                
            ΣΥΝΟΛΟ  39,3 

ΕΞΟΔΑ 

•  Μισθοδοσία        13,00 εκ. 
•  Προµήθειες           1,15  
•  Συντηρήσεις          0,50 
•  Υπηρεσίες             0,12 
•  Δαπάνες ΔΕΚΟ     0,27 

       ΣΥΝΟΛΟ      15,04 



Ποσότητες Φ.Ε.Κ. έτους 2008 

21.752 τεύχη 



ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ 
4330 



Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
«ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 

2007 – 2013» 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 



Πεδίο εφαρµογής 
  Δράσεις που 
αφορούν το 
εσωτερικό της 
οργάνωσης 

  Δράσεις που 
αφορούν τους 
χρήστες των 
προϊόντων και 
υπηρεσιών  



Αναδιοργάνωση παραγωγής  
«ΓΟΥΤΕΜΒΕΡΓΙΟΣ» 

  Ανασχεδιασµός ροής παραγωγής 
  Απλούστευση διαδικασιών 
διαχείρισης εγγράφων 

  Αναδιοργάνωση υπηρεσιακών 
µονάδων 

  Επιµόρφωση - Στελέχωση 



Επεξεργασία - Αναζήτηση 

  Συστηµατική επεξεργασία & 
κωδικοποίηση νοµοθεσίας 

  Ευρετηρίαση & ταξινόµηση των 
δηµοσιευµάτων στα Φ.Ε.Κ. 

  Οριζόντιες & κάθετες 
κατηγοριοποιήσεις θεµάτων µε 
κριτήρια γενικού & ειδικού 
ενδιαφέροντος 



e-Pablicity 

  Ανάρτηση όλων των πράξεων των 
δηµοσίων υπηρεσιών και φορέων & 
των Ο.Τ.Α στο διαδίκτυο 

  Δωρεάν διάθεση Φ.Ε.Κ. µέσω 
διαδικτύου 



Ανάπτυξη υπηρεσίας 
“ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ”  

  Εκδοτικός οίκος 
  Προσφορά υπηρεσιών ανοιχτής 
πρόσβασης 

  Δηµιουργία θεµατικού αποθετηρίου 
  Aνάπτυξη νέων υπηρεσιών για τη 
διευκόλυνση της ανταλλαγής νοµικών, 
επιστηµονικών κ.λπ. πληροφοριών. 



Υπηρεσίες “e-FEK”  

  Φιλικός δικτυακός τόπος 
  Δηµιουργία υπηρεσίας one stop 

shop για τους πολίτες και τις 
επιχειρήσεις 

  on line επικοινωνία & συναλλαγή  
  Δικτύωση µε τα Κ.Ε.Π.   



ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 
 ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ 
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 

 ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ 
 ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ 
 ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 



ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 
Δηµιουργός 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α. ΒΟΥΤΣΙΝΑΚΗΣ 
Διευθυντής Προώθησης Εκδόσεων 

Εθνικού Τυπογραφείου 
Διδάκτορας Γεν. Τµ. Δικαίου Παντείου Παν/µίου 

 Για την ηµερίδα 
"Labs.OpenGov – 

Ανασχεδιάζουµε τις κρατικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες» 

την ΠΕΜΠΤΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010  


