
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Υπουργείο Δικαιοσύνης

2 Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

   Με το από 06.08.2021 προεδρικό διάταγμα, που εκ-
δόθηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, 
σύμφωνα με:

Α) Τις διατάξεις: 1) του άρθρου 88 του Συντάγμα-
τος, 2) 34-37, 53-55 και 70 του Κώδικα Οργανισμού 
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1756/1988 
(Α’  35), 3) του άρθρου 31 του ν. 3689/2008 «Εθνική 
Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις» 
(Α’  164), 4) της παρ.  1 του άρθρου 73 του ν. 4646/
2019 «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξια-
κή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο» (Α’  201) και
6) της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 1558/1985 «Κυβέρ-
νηση και κυβερνητικά όργανα» (Α’ 137), όπως ισχύουν 
και του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

Β) Τον πίνακα αρχαιότητας εκπαιδευομένων της 26ης 
Σειράς του Τμήματος υποψήφιων Εισηγητών Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, κατεύθυνσης Διοικητικής Δικαιοσύνης της 
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.

Γ) Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./133/12858/14.07.2021 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Κατανο-
μή προσωπικού στο Υπουργείο Δικαιοσύνης» (Β’ 3121) 
για τον διορισμό αποφοίτων 26ης Εκπαιδευτικής Σειράς 
της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και

Δ) το υπό στοιχεία οικ. 2/710/ΔΠΓΚ/11.01.2021 έγγρα-
φο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΑΔΑ: 9ΒΓΛΗ-
7ΕΨ) με θέμα «Βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης στον Τακτι-
κό Προϋπολογισμό για διορισμούς και προσλήψεις του 
άρθρου 73 του ν. 4646/2019», περί βεβαίωσης ύπαρξης 
της πίστωσης για τη δαπάνη μισθοδοσίας στον τακτικό 
προϋπολογισμό,

διορίζονται σε κενές οργανικές θέσεις δόκιμων Εισηγη-
τών του Ελεγκτικού Συνεδρίου οι κάτωθι πέντε (5) από-
φοιτοι της 26ης Εκπαιδευτικής Σειράς της Εθνικής Σχο-
λής Δικαστικών Λειτουργών, κατεύθυνσης Διοικητικής 

Δικαιοσύνης, του Τμήματος Υποψήφιων Εισηγητών Ελε-
γκτικού Συνεδρίου, οι οποίοι περάτωσαν στις 31.05.2021 
την κατάρτιση τους και έχουν τα νόμιμα προσόντα:

1) Μαρία Κόκορη - Κόγια του Ιωάννη και της Αικατερί-
νης, που γεννήθηκε στον Βόλο Μαγνησίας το έτος 1991 
και έλαβε συνολικό βαθμό 12.47993,

2) Ελευθέριος Καλονόμος του Κωνσταντίνου και της 
Βιργινίας, που γεννήθηκε στο Αμαρούσιο Αττικής το έτος 
1989 και έλαβε συνολικό βαθμό 12.23314,

3) Κωνσταντία Μπαριτάκη του Κωνσταντίνου και της 
Αντωνίας, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το έτος 
1988 και έλαβε συνολικό βαθμό 11.89351,

4) Ιωάννης Μετσοβίτης του Κωνσταντίνου και της Αρε-
τής, που γεννήθηκε στον Πύργο Ηλείας, το έτος 1985 και 
έλαβε συνολικό βαθμό 11.65747 και

5) Πετρούλα Μούσχουρα του Γεωργίου και της Πα-
ναγούλας - Σταυρούλας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 
έτος 1987 και έλαβε συνολικό βαθμό 11.49840.

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικού Συνεδρίου: 42258/
10.08.2021).

(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 1. 7511612611/03.08.2021, 
2. 4847705874/03.08.2021, 3. 6104862111/03.08.2021, 
4. 9012820501/03.08.2021, 5. 9232111896/03.08.2021, 
αντίστοιχα)

(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ / Υπουργείου Εσωτερικών: 1. 67317/
03.08.2021, 2. 67245/03.08.2021, 3. 67389/03.08.2021, 4. 
67394/03.08.2021, 67400/03.08.2021, αντίστοιχα).

      Με το από 09.08.2021 προεδρικό διάταγμα, που εκ-
δόθηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, 
σύμφωνα με:

Α) Τις διατάξεις: 1) του άρθρου 88 του Συντάγματος, 
2) 32Α, 32Β 34-37, 53-55 και 70 του Κώδικα Οργανισμού 
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1756/1988 
(Α’ 35), 3) του άρθρου 31 του ν. 3689/2008 «Εθνική Σχολή 
Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις» (Α’ 164), 4) 
της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4646/2019 «Φορολογική 
μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλά-
δα του αύριο» (Α’ 201) και 6) της παρ. 3 του άρθρου 24 
του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» 
(Α’ 137) και του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Α’ 121).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Β) Το προεδρικό διάταγμα 1/2019 «Σύσταση δύο (2) 
θέσεων Παρέδρων και οκτώ (8) θέσεων Εισηγητών στη 
Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συ-
νεδρίου» (Α’ 1).

Γ) Τον πίνακα αρχαιότητας εκπαιδευομένων της 26ης 
Σειράς του Τμήματος υποψήφιων Εισηγητών της Γενικής 
Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
κατεύθυνσης Διοικητικής Δικαιοσύνης της Εθνικής Σχο-
λής Δικαστικών Λειτουργών.

Δ) Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./133/12858/14.07.2021 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Κατανο-
μή προσωπικού στο Υπουργείο Δικαιοσύνης» (Β’ 3121) 
για τον διορισμό αποφοίτων 26ης Εκπαιδευτικής Σειράς 
της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και

Ε) Το υπό στοιχεία οικ. 2/710/ΔΠΓΚ/11.01.2021 έγγρα-
φο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΑΔΑ: 9ΒΓΛΗ-
7ΕΨ) με θέμα «Βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης στον Τακτι-
κό Προϋπολογισμό για διορισμούς και προσλήψεις του 
άρθρου 73 του ν. 4646/2019», περί βεβαίωσης ύπαρξης 
της πίστωσης για τη δαπάνη μισθοδοσίας στον τακτικό 
προϋπολογισμό,

διορίζονται σε κενές οργανικές θέσεις δόκιμων Ει-
σηγητών της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου οι κάτωθι τέσσερις (4) απόφοιτοι 
της 26ης Εκπαιδευτικής Σειράς της Εθνικής Σχολής Δι-
καστικών Λειτουργών, κατεύθυνσης Διοικητικής Δικαιο-
σύνης, του Τμήματος Υποψήφιων Εισηγητών της Γενικής 
Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
οι οποίοι περάτωσαν στις 31.05.2021 την κατάρτιση τους 
και έχουν τα νόμιμα προσόντα:

1) Μαριάνθη Κούμπη του Αθανασίου και της Φωτεινής, 
που γεννήθηκε στην Ορεστιάδα Έβρου το έτος 1980 και 
έλαβε συνολικό βαθμό 12.92165,

2) Ελευθερία Καγκελίδου του Ιωάννη και της Νίκης, 
που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1986 και έλαβε 
συνολικό βαθμό 11.89984

3) Ιουλία Αναγνώστου του Διονυσίου και της Χριστίνας, 
που γεννήθηκε στο Αμαρούσιο Αττικής το έτος 1988 και 
έλαβε συνολικό βαθμό 11.72165 και

4) Αναστασία Βέττου του Βασιλείου και της Αγγελικής, 
που γεννήθηκε στο Αμαρούσιο Αττικής, το έτος 1985 και 
έλαβε συνολικό βαθμό 10.64942 και

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. του Ελεγκτικού Συνεδρίου: 42259/
10.08.2021)

(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 1. 8313138531/03.08.2021, 
2. 2398122756/03.08.2021, 3. 9846122971/03.08.2021, 
4. 1111598330/03.08.2021, αντίστοιχα).

(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ / Υπουργείου Εσωτερικών: 1. 67407/
03.08.2021, 2. 67517/03.08.2021, 3. 67601/03.08.2021, 
67626/03.08.2021, αντίστοιχα).

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Ι

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

    Με την υπ’ αρ. 148834/23-07-2021 απόφαση της Υπη-

ρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Μετανάστευσης 
και Ασύλου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 70 και 73 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του 
Κώδικα Κατάστασης δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων 
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α’ 26), τις διατάξεις του άρ-
θρου 28 του ν. 4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και περαι-
τέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων 
του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 
(Α’  57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις δια-
τάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της 
διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνι-
σμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις» (Α’ 237), τις διατά-
ξεις της παρ. 3 των άρθρων 14 και 19 του ν. 4440/2016 
«Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση 
και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προ-
σώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 
του ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περι-
πτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατά-
ξεις» (Α’ 224), τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4622/
2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και δι-
αφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων 
και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), τις δι-
ατάξεις των άρθρων 3, 4, 26 και 27 του π.δ. 50/2001, 
«Προσόντα Διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημο-
σίου Τομέα», (Α’ 39), το π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουρ-
γείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων 
μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 4), τις διατάξεις του π.δ. 106/
2020 «Οργανισμός Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύ-
λου» (Α’ 255), την υπ’ αρ. 12208/16-10-2020 απόφαση του 
Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου «Διορισμός Υπη-
ρεσιακού Γραμματέα στο Υπουργείο Μετανάστευσης 
και Ασύλου» (ΥΟΔΔ 876) με ΑΔΑ: ΩΧΨΘ46ΜΔΨΟ-3Ψ5, 
την από 03-03-2020 (υπό στοιχεία Γ.Δ.Δ.Ο.Υ. 2071/03-
03-2020) αίτηση του Σπηλιάδη Παναγιώτη του Κωνστα-
ντίνου περί μετάταξης του σε κενή οργανική θέση του 
κλάδου ΠΕ Διοικητικών Οικονομικών του Υπουργείου 
Μετανάστευσης και Ασύλου, τη θετική γνωμοδότηση 
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου των Υπαλλήλων του πρώ-
ην Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, σύμφωνα 
με την υπ’ αρ. 919/14-05-2021 βεβαίωση αυτού, όπως 
αυτή διατυπώθηκε στο υπ’ αρ. 03/2021 πρακτικό του, 
κατόπιν της από 22-04-2021 συνεδρίασης αυτού για τη 
μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας του μόνιμου 
υπαλλήλου Σπηλιάδη Παναγιώτη του Κωνσταντίνου, κα-
τηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικών- Γραμματέων με βαθμό 
Β’, σε κενή οργανική θέση με το βαθμό που κατέχει της 
κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού - Οικονομικού, στο 
τμήμα Ενιαίου Σημείου Επαφής και Ηλεκτρονικής Αρχής 
Πιστοποίησης της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτι-
κής της Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής 
της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής του 
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, μετατάσσεται 
σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας ο Σπηλιάδης Παναγιώ-
τη του Κωνσταντίνου, μόνιμος υπάλληλος κατηγορίας 
ΔΕ κλάδου Διοικητικών - Γραμματέων με βαθμό Β’, σε 
κενή οργανική θέση κατηγορίας/κλάδου ΠΕ Διοικητι-
κού Οικονομικού στο Τμήμα Ενιαίου Σημείου Επαφής 
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και Ηλεκτρονικής Αρχής Πιστοποίησης της Διεύθυνσης 
Μεταναστευτικής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Με-
ταναστευτικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Μετα-
ναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης 
και Ασύλου, με το βαθμό που κατέχει,

(Αρ. βεβ. της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οι-
κονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης 
και Ασύλου: 98/04-08-2021).

  Η Υπηρεσιακή Γραμματέας

ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΥΛΟΥΡΗ

 

    Με την υπ’ αρ. 143385/21-07-2021 απόφαση της Γε-
νικής Διευθύντριας Διοικητικών και Οικονομικών Υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 17 των 
άρθρων 17 και 18 του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρ-
τητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση 
θεμάτων διοίκησης» (Α’ 28), των άρθρων 4 έως 17 του ν. 
3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων 
Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» (Α’ 26), 
όπως ισχύουν, του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 «Ανοικτή 
διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών 
και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 
3448/2006 (Α’ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας 
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση 
της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγω-
νισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις» (Α’ 237), του άρ-
θρου 32 του ν. 4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότη-
τας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, 
υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις 
των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και 
πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων 
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 224), των άρθρων 17 και 27 έως 
29 του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διο-
ρισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα» (Α’ 50), 
το π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης 
και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και 

ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» 
(Α’ 4), το π.δ. 106/2020 (Α’ 255) «Οργανισμός Υπουργεί-
ου Μετανάστευσης και Ασύλου», την υπό στοιχεία ΔΙ-
ΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/177/35597/7.12.2017 (ορθή επανάληψη 
14.12.2017) απόφαση της Επιτροπής ΠΥΣ 33/2006, όπως 
ισχύει, την Προκήρυξη 9Κ/2018 (ΑΣΕΠ 20) «Πλήρωση με 
σειρά προτεραιότητας σαράντα έξι (46) θέσεων τακτικού 
προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείου Μεταναστευ-
τικής Πολιτικής», τον πίνακα διοριστέων που κυρώθηκε 
με την 1482/20.12.2019 απόφαση του Β’ Τμήματος του 
Α.Σ.Ε.Π., για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μετα-
ξύ άλλων, πέντε (5) θέσεων, τακτικού προσωπικού, κατη-
γορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, του κλάδου/ειδι-
κότητας Διοικητικού - Λογιστικού, στο πρώην Υπουργείο 
Μεταναστευτικής Πολιτικής (Γ’ 2452), την υπό στοιχεία 
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./24/7686/10-04-2020 (Α.Δ.Α.:ΨΝΕΧ46ΜΤΛ6-
3ΙΟ) απόφαση κατανομής δέκα οκτώ (18) ατόμων ως 
τακτικό προσωπικό Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα οριστικά αποτελέσματα 
της 9Κ/2018 Προκήρυξης ΑΣΕΠ στο πρώην Υπουργείο 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και νυν Υπουργείο Μετα-
νάστευσης και Ασύλου, το υπ’ αρ. 1329/01/2021/27-
01-2021 (ΑΔΑ: 6ΦΖΑ6Η6-Ι0Ο) έγγραφο του ΑΣΕΠ 
με θέμα «Αποστολή απόφασης επί αναπληρώσεων» 
με το οποίο διαβιβάστηκε η υπ’  αρ. 106/27-01-2021
απόφασης του Γ’ Τμήματος Α.Σ.Ε.Π. που αφορά σε αίτη-
μα αντικατάστασης διοριστέων λόγω μη αποδοχής στο 
πλαίσιο της διαδικασίας της προκήρυξης 9Κ/2018 (ΑΣΕΠ 
20), προς εφαρμογή της, τα από 02-04-2021 (σχετ. πρωτ. 
υπό στοιχεία Γ.Δ.Δ.Ο.Υ.: 5719/05-04-2021) έγγραφα δια-
βίβασης δικαιολογητικών πρόσληψης που υποβλήθηκαν 
στην Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής 
Οργάνωσης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύ-
λου, από τον ενδιαφερόμενο, διορίζεται ο Περδικού-
ρης Εμμανουήλ του Δημητρίου, σε κενή οργανική θέση 
κατηγορίας/κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων στη 
Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας της 
Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπη-
ρεσιών της Υπηρεσιακής Γραμματείας του Υπουργείου 
Μετανάστευσης και Ασύλου, με βαθμό Δ’ και Μ.Κ.1.

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ 
ΠΑΤΡΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΚΛΑΔΟΣ

Αρ. βεβ. εγγραφής στο 
Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού 

Δημοσίου

Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ
Υπουργείου
Εσωτερικών

ΠΕΡΔΙΚΟΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

1024373010
24.05.2021

44406
24.05.2021

(Αρ. βεβ. της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και 
Ασύλου: 101/05-08-2021).

Η Γενική Διευθύντρια κ.α.α.
Η Διευθύντρια προϋπολογισμού
και Δημοσιονομικών Αναφορών

  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ   
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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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