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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Υπουργείο Οικονομικών

2 Υπουργείο Δικαιοσύνης

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

     Αριθμ. 251 
Σύσταση και συγκρότηση ελεγκτικής ομάδας για 

τη διενέργεια προγραμματισμένου ελέγχου στον 

ΟΤΑ α’ «ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ». 

 O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝOΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Το ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστημάτων ελέγχου 

για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχεί-
ρισης του κρατικού προϋπολογισμού και των εκτός του 
κρατικού προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 210) και ιδίως το πρώτο εδάφιο α της παρ. 1 του άρ-
θρο 13 και τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 14, όπως η παρ. 2 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 του ν. 4484/2017 (Α’ 110).

β) Την περ. ιδ’ του άρθρου 21 του ν. 4270/2014 «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτω-
ση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 143).

γ) Την υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετακινούμενων εντός 
και εκτός επικράτειας» της παρ. Δ του άρθρου 2 του 
ν. 4336/2015 (Α’ 94).

δ) Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α’181).

2. Την υπό στοιχεία 2/42159/ΔΥΕΠ/25-04-2013 κοινή 
υπουργική απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικο-
νομικών και του Υπουργού Εσωτερικών, «Καθορισμός 
φορέων του Υπουργείου Εσωτερικών, ελεγχόμενων από 
την Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ)» 
(Β’1083),

3. Την υπό στοιχεία 2/40366/ΔΥΕΠ/19.04.2013 απόφα-
ση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση 
Κανονισμού Λειτουργίας των Διευθύνσεων της Γενικής 

Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ) (παρ. 1 του 
άρθρου 6 του ν. 3492/2006)» (Β’ 1075).

4. Την υπό στοιχεία οικ.36867ΕΞ2020/8-4-2020 απόφα-
ση του Υφυπουργού Οικονομικών «Έγκριση Κανονισμού 
Διενέργειας Ελέγχων και Ερευνών της Γενικής Διεύθυν-
σης Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.)» (Β’1519).

5. Την υπό στοιχεία 2/40371/ΔΥΕΠ/19.04.2013 απόφα-
ση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση 
Κώδικα Δεοντολογίας των Δημοσιονομικών Ελεγκτών 
της Γ.Δ.Δ.Ε.» (Β’ 1075).

6. Την υπ’ αρ. 2/95230/0004/24-10-2013 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «1) Κατάρτιση και τήρηση Μη-
τρώου Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών Ε.Δ.ΕΛ. 
ν. 4151/2013 2) Κατάρτιση και τήρηση Μητρώου Εμπει-
ρογνωμόνων ν. 4151/2013, 3) Θητεία Δημοσιονομικών 
Ελεγκτών και Ελεγκτών Ε.Δ.ΕΛ. ν. 4151/2013» (Β’ 2730), 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’  αρ. 2/39056/0004/
22-5-2017 (Β’ 1920) όμοια, με αντικατάσταση των κεφα-
λαίων Α’ και Γ’ αυτής.

7. Την παρ. 4 του άρθρου 65, του ν. 4646/2019 «Φο-
ρολογική Μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για 
την Ελλάδα του αύριο» (Α’201).

8. Την υπό στοιχεία 2/10018/ΔΕΠ/22-4-2020 απόφα-
ση του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός της 
αποζημίωσης για τους ελέγχους του άρθρου 64 του 
ν. 4646/2019» (Υ.Ο.Δ.Δ. 326).

9. Την υπό στοιχεία 126972ΕΞ2020/6-11-2020 απόφα-
ση του προϊσταμένου ΓΔΔΕ «Διαδικασία ελέγχου από 
τις Ελεγκτικές Ομάδες που έχουν συγκροτηθεί για τις 
ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγ-
χων (Γ.Δ.Δ.Ε.) κατά τη διάρκεια της ελεγκτικής περιόδου 
1.7.2020 - 30.6.2021» (Β’ 4969).

10. Την από 30.06.2020 απόφαση της Επιτροπής Συ-
ντονισμού Ελέγχων (ΕΣΕΛ) (91η συνεδρίαση) με την 
οποία εγκρίθηκε ο προγραμματισμός για τη διενέργεια 
ογδόντα πέντε (85) τακτικών ελέγχων για την ελεγκτική 
περίοδο από 01.07.2020 έως 30.06.2021.

11. Την ανάγκη διενέργειας ελέγχου στο φορέα ΟΤΑ α’ 
«ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ».

12. Την υπό στοιχεία 76119ΕΞ2020/ΔΠΣΕ/17-07-2020 
απόφαση της Προϊσταμένης της ΔΠΣΕ «Κατανομή στη 
Δ.Υ.Ε.Ε. στο Νομό Δωδεκανήσου προγραμματισμένου τα-
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κτικού διαχειριστικού ελέγχου στο Δήμο Καλυμνίων κατά 
την ελεγκτική περίοδο από 01.07.2020 - 30.06.2021».

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος των εγγεγραμμένων πιστώσε-
ων του κρατικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, του 
Ε.Φ. 1023.204.0311300 και ΑΛΕ 2420403001 «Έξοδα ημε-
ρήσιας αποζημίωσης προσωπικού», ΑΛΕ 2420404001 
«Έξοδα κίνησης προσωπικού», ΑΛΕ 2420405001 «Έξοδα 
διανυκτέρευσης προσωπικού», για την κάλυψη των δα-
πανών μετακίνησης των μελών της Ελεγκτικής Ομάδας, 
καθώς και την υπό στοιχεία 29821ΕΞ2021/10-03-2021 
απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, με α/α 19579, 19580, 
19581 καταχώρισης στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής (ΑΔΑ: 6ΣΙΗ-ΙΡΜ).

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος των εγγεγραμμένων 
πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού οικ. έτους 
2021, του Ε.Φ. 1023.204.0311300 και ΑΛΕ 2120207001 
«Ελεγκτική αποζημίωση υπαλλήλων του ΓΛΚ», για την 
καταβολή των δαπανών ελεγκτικής αποζημίωσης στα 
μέλη της ελεγκτικής ομάδας (άρθρο 22 ν. 4613/2019) 
καθώς και την υπ’ αρ. 19498/17-2-2021 απόφαση Ανάλη-
ψης Υποχρέωσης, με α/α 16173 καταχώρισης στο βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής (ΑΔΑ: ΨΣΒΤΗ-ΙΨΝ), 
αποφασίζουμε:

1. Συστήνουμε και συγκροτούμε ελεγκτική ομάδα για 
τη διενέργεια προγραμματισμένου ελέγχου στο φορέα 
«ΔΗΜΟ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ».

2. Μέλη της ελεγκτικής ομάδας ορίζονται οι εξής:
- Κορομάντζου Ακριβή του Διονυσίου, με ΑΔΤ 

ΑΖ566483 που υπηρετεί στη Δημοσιονομική Υπηρεσία 
Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) στο Νομό Δωδεκανή-
σου, με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ/Δημοσιονομικών, ως 
συντονίστρια,

- Πατούνα Διονυσία του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΕ447906, 
που υπηρετεί στη Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας 
και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) στο Νομό Δωδεκανήσου, με βαθμό 
Α’, του κλάδου ΠΕ/Δημοσιονομικών, ως μέλος,

- Παπακυριακοπούλου Γεωργία του Ιωάννη με ΑΔΤ 
ΑΖ 445980 που υπηρετεί στη Δημοσιονομική Υπηρεσία 
Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) στο Νομό Δωδεκανήσου, 
με βαθμό Β’, του κλάδου ΔΕ/Δημοσιονομικών, ως μέλος

- Δημητρίου Μαρία του Δημητρίου με ΑΔΤ Π 622096 
που υπηρετεί στη Διεύθυνση Σχεδιασμού, Μεθοδολογί-
ας και Επιβολής Κυρώσεων, με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ/
Δημοσιονομικών, ως μέλος.

3. Ο έλεγχος θα διεξαχθεί είτε με έλεγχο γραφείου 
είτε με επιτόπιες επισκέψεις, εφόσον αυτό είναι εφικτό, 
λόγω των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης της πανδη-
μίας covid-19, στην έδρα του φορέα και όπου αλλού 
απαιτηθεί, σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, και θα έχει 
ολοκληρωθεί έως 30/06/2021.

4. Έργο της ελεγκτικής ομάδας είναι να διαπιστωθεί η 
επάρκεια του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του 
φορέα καθώς και η χρηστή διαχείριση του προϋπολο-
γισμού του για το έτος 2019.

5. Μετά το πέρας του ελέγχου θα συνταχθεί έκθεση 
ελέγχου, που θα υποβληθεί σε φυσική ή/και ηλεκτρονική 

μορφή, στην ΔΥΕΕ Ν. Δωδεκανήσου, το αργότερο εντός 
μηνός από την περαίωση του ελέγχου.

Η  απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως

  Ρόδος, 7 Απριλίου 2021

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ι

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

    Αριθμ. 16018/φ.352 
Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρα-

σκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο τη δη-

μιουργία νέου νομοθετικού πλαισίου για την 

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών σε αντι-

κατάσταση του ν. 3689/2008 (Α’ 164).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της περ. β’ της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 2408/1996 

«Τροποποίηση Διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, του 
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Βασικών Κα-
νόνων για τη Μεταχείριση των κρατουμένων και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 104), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
10 του ν. 3060/2002 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Α’ 242),

β) της υποπαρ.  Δ9 της παρ.  Δ του άρθρου 2 του 
ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του 
Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευ-
ρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για 
την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α’ 94),

γ) της περ. δ’ της παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 3469/2006 
«Εθνικό Τυπογραφείο Εφημερίς της Κυβερνήσεως και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 131), όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4368/2016 (Α’ 21),

δ) της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 57 και της παρ. 1 
του άρθρου 62 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 133),

ε) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), όπως τροπο-
ποιήθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 28 έως 41 του 
ν. 4623/2019 (Α’ 134) και τις διατάξεις του άρθρου 18 
του ν. 4625/2019 (Α’ 139),

στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

ζ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123) και
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η) του π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης» (Α’ 7).

2. Τα υπό στοιχεία 430/08.03.2021, Γ 182/08.03.2021, 
11220/11.03.2021, ΓΠ 2730/16.03.2021, ΓΠ 7267/
22-03-2021, 210/08.03.2021, 1145/11.03.2021 και 1876/ 
09.03.2021 έγγραφα των α) Εθνικής Σχολής Δικαστικών 
Λειτουργών, β) Συμβουλίου της Επικρατείας, γ) Ελεγκτι-
κού Συνεδρίου, δ) Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, 
ε) Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, στ) Εισαγγελίας Εφετών 
Λάρισας, ζ) Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας και η) Εφε-
τείου Αθηνών, αντίστοιχα, περί ορισμού μελών της υπό 
σύσταση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με 
αντικείμενο τη δημιουργία νέου νομοθετικού πλαισίου 
για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔΙ) σε 
αντικατάσταση του ν. 3689/2008 (Α’ 164).

3. Την ανάγκη δημιουργίας νέου νομοθετικού πλαισίου 
για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών σε αντικα-
τάσταση των διατάξεων του ν. 3689/2008.

4. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας, 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ-
ϋπολογισμού. Μεταγενέστερες, ενδεχομένως, δαπάνες 
μετακίνησης, ημερήσιας αποζημίωσης και διανυκτέρευ-
σης θα καλυφθούν με την έκδοση σχετικής απόφασης 
από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Ειδικός Φορέας 1017-
206-0000000 και, ειδικότερα από τους Αναλυτικούς 
Λογαριασμούς Εξόδων 2420404001, 2420403001 και 
2420405001), αποφασίζουμε:

Α) Τη σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρα-
σκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο τη δημιουρ-
γία νέου νομοθετικού πλαισίου για την Εθνική Σχολή 
Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔΙ) σε αντικατάσταση του 
ν. 3689/2008 (Α’ 164), αποτελούμενη από τους:

1. Δημήτριο Εμμανουηλίδη του Αριστείδη (Α.Δ.Τ.: 
AΖ 507515), Σύμβουλο Επικρατείας και Γενικό Διευθυ-
ντή της ΕΣΔΙ, ως Πρόεδρο, με αναπληρώτριά του τη 
Σταυρούλα Κτιστάκη του Νικολάου (Α.Δ.Τ.: AΗ 107330), 
Σύμβουλο Επικρατείας και Καθηγήτρια του Τμήματος 
Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοι-
νωνικών και Πολιτικών Επιστημών,

2. Ελένη Λυκεσά του Αλεξάνδρου (Α.Δ.Τ.: ΑΕ 139220), 
Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και Διευθύντρια 
Οικονομικού Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονο-
μικών Υποθέσεων της ΕΣΔΙ, ως μέλος, με αναπληρώ-
τριά της τη Θεολογία Γναρδέλλη του Δημητρίου (Α.Δ.Τ.: 
AΚ 987662), Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και 
διδάσκουσα στην ΕΣΔΙ,

3. Αικατερίνη Περιστεροπούλου του Αποστόλου 
(Α.Δ.Τ.: Φ 187819), Πρόεδρο Εφετών Διοικητικών Δικα-
στηρίων και Προϊσταμένη Διεύθυνσης του Διοικητικού 
Εφετείου Θεσσαλονίκης, ως μέλος, με αναπληρώτριά 
της την Αικατερίνη Σεραφείμη του Αποστόλου (Α.Δ.Τ.: 
AΚ 324454), Εφέτη των Διοικητικών Δικαστηρίων και 
διδάσκουσα στην ΕΣΔΙ,

4. Σταμάτιο Δασκαλόπουλο του Γεωργίου, Εισαγγελέα 
Εφετών, Διευθύνοντα την Εισαγγελία Εφετών Λάρισας 
και Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης της Κατεύ-
θυνσης των Εισαγγελέων στην ΕΣΔΙ (Α.Δ.Τ.: AΒ 421029), 

ως μέλος, με αναπληρωτή του τον Απόστολο Τζαμαλή 
του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ.: AΚ 990262), Εισαγγελέα Πρω-
τοδικών και Διευθύνοντα την Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Λάρισας,

5. Γεώργιο Σχοινοχωρίτη του Κωνσταντίνου, Πρόεδρο 
Εφετών και διδάσκοντα στην ΕΣΔΙ (Α.Δ.Τ.: AΖ 591344), ως 
μέλος, με αναπληρωτή του τον Δημήτριο Κουλαξίζη του 
Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ.: Ν 134242), Εφέτη και διδάσκοντα 
στην ΕΣΔΙ,

6. Γεώργιο Δελλή του Ιωάννη, Καθηγητή Δημοσίου 
Δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Δ.Τ.: Φ 022385), ως 
μέλος, με αναπληρωτή του τον Αντώνιο Καραμπατζό 
του Γεωργίου (Α.Δ.Τ.: AΙ 576607), Αναπληρωτή Καθηγητή 
Αστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,

7. Ευαγγελία Μπάλτα του Γεωργίου (Α.Δ.Τ.: ΑΚ 815432), 
Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Δημόσιας Διοίκη-
σης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολι-
τικών Επιστημών, ως μέλος, με αναπληρώτριά της την 
Αικατερίνη Σαββαΐδου (Α.Δ.Τ.: AΜ 582152), Επίκουρη 
Καθηγήτρια Δημοσιονομικού Δικαίου της Νομικής Σχο-
λής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
και διδάσκουσα στην ΕΣΔΙ,

8. Ελένη  - Μαρία Καϋμενάκη του Φωτίου (Α.Δ.Τ.: 
AΒ 033960), Δικηγόρο Αθηνών, ως μέλος, με αναπλη-
ρώτριά της τη Θωμαΐδα Ευτυχίδου του Αγγέλου (Α.Δ.Τ.: 
AΟ 067820), Δικηγόρο Αθηνών και

9. Μαρία Βακερλή του Γεωργίου (Α.Δ.Τ.: AΑ 014672), 
Δικηγόρο με ειδίκευση στο Εμπορικό Δίκαιο MSC, ως 
μέλος, με αναπληρώτριά της τη Φανή - Θεοδώρα Οικο-
νόμου του Στεφανογιάννη (Α.Δ.Τ.: AΚ 758277), Δικηγόρο 
με ειδίκευση στο Φορολογικό Δίκαιο LLM.

Χρέη γραμματέα θα εκτελεί η Σελήνη Ακριτίδου του 
Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ.: AΚ 441729), δικαστική υπάλληλος 
του κλάδου ΠΕ Γραμματέων, με βαθμό Α’, αποσπασμέ-
νη στην ΕΣΔΙ, με αναπληρώτριά της τη Γεωργία Κεφαλά 
του Ιωάννη (Α.Δ.Τ.: AΕ 193363), δικαστική υπάλληλο του 
κλάδου ΠΕ Γραμματέων, με βαθμό Α’, αποσπασμένη στην 
ΕΣΔΙ.

Β) Η επιτροπή θα περατώσει το έργο της την 31η Ιου-
λίου 2021.

Γ) Οι εργασίες της επιτροπής πραγματοποιούνται εξ 
αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας e:presence.

Σε περίπτωση φυσικής παρουσίας, οι εργασίες πραγ-
ματοποιούνται είτε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης είτε στο 
Συμβούλιο της Επικρατείας, στην Αθήνα.

Δ) Στον Πρόεδρο, τα μέλη και στον εκτελούντα χρέη 
γραμματέα της επιτροπής ουδεμία αποζημίωση κατα-
βάλλεται πέραν τυχόν οδοιπορικών εξόδων, ημερήσιας 
αποζημίωσης και εξόδων διανυκτέρευσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Απριλίου 2021

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ   
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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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