
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Άσκηση υποψηφίου δικηγόρου στο Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).

2 Επιβολή προστίμου στην ιδιωτική κεφαλαιουχική 
εταιρεία με την επωνυμία «FOOD AND BEVERAGE 
TRADE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

3 Επιβολή προστίμου στην ιδιωτική κεφαλαιουχική 
εταιρεία με την επωνυμία «FOOD AND BEVERAGE 
TRADE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

4 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής 
και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου 
προσωπικού και του προσωπικού με σχέση ερ-
γασίας Ιδιωτικού Δικαίου του Γενικού Νοσοκομεί-
ου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»,
για το χρονικό διάστημα από 01/01/2022 έως 
31/12/2022.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 7718οικ. (1)
Άσκηση υποψηφίου δικηγόρου στο Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 13 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγό-

ρων» (Α’ 208), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του 
ν. 4745/2020 (Α’ 214),

β) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α΄ 133),

γ) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145),

δ) των νόμων 5343/1932 «Οργανισμός Πανεπιστημίου 
Αθηνών», 4009/2011 και 4386/2016,

ε) του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την 
ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων 
και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο 
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 105).

2. Την υπό στοιχεία 98261 ΕΞ 2020/7.9.2020 (Β’ 3777) 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
περί μεταβίβασης της εξουσίας υπογραφής «Με εντο-
λή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Δη-
μοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Γενικών 
Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού Λογι-
στηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την υπ’ αρ. 36017/9.8.2021 (Β’ 3748) απόφαση του 
Υπουργού Δικαιοσύνης περί μεταβίβασης της εξουσίας 
υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμμα-
τέα Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

4. Το υπ’ αρ. 10280/07-02-2022 (ΑΔΑ Ω2ΩΣ46ΨΖ2Ν-
ΕΣΣ) έγγραφο του πρύτανη, με το οποίο γνωστοποιείται 
απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου, της συνεδρίας 
της 27ης-1-2022, περί πρόσληψης ενός ασκούμενου δι-
κηγόρου στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

5. Την υπ’ αρ. 12810/14.02.2022 (ΑΔΑ ΨΠΑΞ46ΨΖ2Ν-
6ΞΧ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για το έτος 2022 
και την υπ’ αρ. 12826/14-02-2022 (ΑΔΑ 6Υ4Υ46ΨΖ2Ν-
Κ3Κ) απόφαση για τα έτη 2023, 2024 και 2025.

6. Την υπ’  αρ. 13329/15.02.22 βεβαίωση της Διεύ-
θυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), για την 
ύπαρξη πίστωσης.

7. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή προκαλείται 
συνολική δαπάνη ύψους 5.000 ευρώ για το τρέχον οικο-
νομικό έτος 2022, που καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες 
πιστώσεις του προϋπολογισμού του ΕΚΠΑ, οικονομικού 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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έτους 2022 (ΚΑΕ 00.0411.), και για καθένα από τα επό-
μενα έτη 2023, 2024, 2025 προκαλείται ετήσια δαπάνη 
6.000 ευρώ που θα εγγραφεί στους προϋπολογισμούς 
του ΕΚΠΑ των αντίστοιχων οικονομικών ετών, χωρίς να 
γίνεται υπέρβαση των δεσμευτικών ορίων του Μεσοπρό-
θεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

8. Τις ανάγκες του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του 
ΕΚΠΑ, καθώς επίσης και την παροχή δυνατότητας απα-
σχόλησης ασκούμενων δικηγόρων, αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε:
α) Tον αριθμό των υποψηφίων δικηγόρων, που θα 

πραγματοποιήσουν την άσκηση τους στο Γραφείο 
Νομικού Συμβούλου του ΕΚΠΑ σε ένα (1) άτομο, για τα 
έτη 2022, 2023, 2024 και 2025.

β) Tο χρονικό διάστημα άσκησής του σε δώδεκα (12) 
μήνες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο β΄ της παρ. 
4 του άρθρου 13 του ν. 4194/2013, όπως αντικαταστά-
θηκε με το άρθρο 3 του ν. 4745/2020.

γ) Tη μηνιαία αποζημίωσή του στο ποσό των πεντακο-
σίων (500) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε 
ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε 
ημερολογιακού μηνός με βάση το τηρούμενο μηνιαίο 
παρουσιολόγιο, με ένταλμα της Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του ΕΚΠΑ.

Β. Καθορίζουμε τη διαδικασία επιλογής τους ως εξής:
Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στο πρω-

τόκολλο του ΕΚΠΑ, εντός δέκα (10) ημερών από την 
επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης της σχετικής 
πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ. Στις αιτήσεις οι 
ενδιαφερόμενοι δηλώνουν: α) στοιχεία δελτίου αστυνο-
μικής ταυτότητας β) αριθμό μητρώου ασκούμενου, εάν 
έχουν ήδη εγγραφεί ως ασκούμενοι ή ότι έχουν κατα-
θέσει την αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά 
για εγγραφή στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, αλλά δεν 
έχουν λάβει ακόμα αριθμό μητρώου ασκούμενου, καθώς 
εκκρεμεί η αποδοχή αίτησής τους, γ) ότι καθόλη τη διάρ-
κεια της άσκησης τους στο ΕΚΠΑ διατηρούν την ιδιότητα 
του ασκουμένου δικηγόρου και δ) στοιχεία επικοινωνίας 
(ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, 
ηλεκτρονική διεύθυνση). Με την αίτηση συνυποβάλλο-
νται αντίγραφα τίτλων σπουδών, σύντομο βιογραφικό 
σημείωμα και βεβαίωση εγγραφής του αιτούντος στο 
ειδικό μητρώο του οικείου δικηγορικού συλλόγου ή ότι 
θα προσκομίσει τη βεβαίωση εγγραφής του αμέσως μό-
λις αυτή εκδοθεί. Στην περίπτωση που οι αιτήσεις υπερ-
βαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή 
τους θα γίνεται με δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση, η 
οποία θα διενεργείται στο ΕΚΠΑ. με την παρουσία των 
ενδιαφερομένων και τα ονόματα των επιλεγέντων και 
των τυχόν αναπληρωματικών τους θα αναρτώνται στην 
ιστοσελίδα του.

Γ. Ορίζουμε το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης 
των ασκούμενων δικηγόρων σε οκτώ (8) ώρες, αναλό-
γως των αναγκών της υπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρησης 
και ελέγχου του παρουσιολογίου είναι ο εκάστοτε προ-
ϊστάμενος του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του ΕΚΠΑ.

Στο τέλος της άσκησης θα χορηγείται στον ασκούμενο 
σχετική βεβαίωση από το Γραφείο Νομικού Συμβούλου 
του ΕΚΠΑ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Aθήνα, 2 Μαρτίου 2022

Με εντολή  Με εντολή Υπουργού
Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης
Οικονομικών Ο Γενικός Γραμματέας
Ο Γενικός Γραμματέας Δικαιοσύνης και
Δημοσιονομικής Πολιτικής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

Ι

(2)
    Επιβολή προστίμου στην ιδιωτική κεφαλαιουχική 

εταιρεία με την επωνυμία «FOOD AND BEVERAGE 

TRADE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

  Με την υπ’ αρ. 139/21/19-01-2022 Καταλογιστική Πρά-
ξη της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του Α’ Τελωνεί-
ου Εισαγωγών - Εξαγωγών, η οποία εκδόθηκε δυνάμει 
της παρ. 1 του άρθρου 152 του ν. 2960/2001 (Α 265) 
«Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και δημοσιεύεται δυ-
νάμει των παρ. 1 και 5 του άρθρου 152 του ιδίου ως 
άνω νόμου, καταλογίζουμε στην ιδιωτική κεφαλαιουχική 
εταιρεία με την επωνυμία «FOOD AND BEVERAGE TRADE 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε», με Α.Φ.Μ. 801301459 και τελευ-
ταία γνωστή έδρα στα Διαβατά Θεσσαλονίκης, επί της 
οδού Πετράκη αρ. 9, στην οποία η εταιρεία δεν ανευρέθη, 
νομίμως εκπροσωπούμενη από τον LYOBOMIR VASILEV 
του SLAVCO και της SONYA, το γένος PETROVA, με Α.Φ.Μ. 
176506960, με τελευταία γνωστή διεύθυνση στη Θεσ-
σαλονίκη, επί της οδού Αισώπου αρ. 9, ήδη αγνώστου 
διαμονής σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1507/21/2712658/
29-12-2021 βεβαίωση αγνώστου διαμονής του Αρχηγεί-
ου της Ελληνικής Αστυνομίας, το πρόστιμο της παρ. 2 
του άρθρου 147 του ν. 2960/2001, ήτοι πρόστιμο ύψους 
τριακοσίων ευρώ (300,00 €), για μη ορθή εφαρμογή των 
διατάξεων της ΠΟΛ 1006/15 για τα εμπορεύματα που 
εισήχθησαν με την υπό στοιχεία 20GRIM20010064013-
6/30-11-2020 Διασάφηση εισαγωγής. Οι δε οφειλόμενες 
φορολογικές επιβαρύνσεις που έτυχαν απαλλαγής κατά 
την εισαγωγή καθίστανται απαιτητές. Κατά της ανωτέρω 
Καταλογιστικής Πράξης επιτρέπεται η άσκηση Προσφυ-
γής ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης εντός τριάντα (30) ημερών από τη Δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΡΚΟΣΙΔΟΥ  
Ι

(3)
Επιβολή προστίμου στην ιδιωτική κεφαλαιουχική 

εταιρεία με την επωνυμία     «FOOD AND BEVERAGE 

TRADE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε .

Με την  υπ’ αρ. 134/21/19-01-2022 Καταλογιστική Πρά-
ξη της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του Α’ Τελωνείου 
Εισαγωγών - Εξαγωγών, η οποία εκδόθηκε δυνάμει της 
παρ. 1 του άρθρου 152 του ν. 2960/2001 (Α 265) «Εθνικός 
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Τελωνειακός Κώδικας» και δημοσιεύεται δυνάμει των 
παρ. 1 και 5 του άρθρου 152 του ιδίου ως άνω νόμου, 
καταλογίζουμε στην ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία 
με την επωνυμία «FOOD AND BEVERAGE TRADE ΜΟ-
ΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε», με Α.Φ.Μ. 801301459 και τελευταία 
γνωστή έδρα στα Διαβατά Θεσσαλονίκης, επί της οδού 
Πετράκη αρ. 9, στην οποία η εταιρεία δεν ανευρέθη, νο-
μίμως εκπροσωπούμενη από τον LYOBOMIR VASILEV του 
SLAVCO και της SONYA, το γένος PETROVA, με Α.Φ.Μ. 
176506960, με τελευταία γνωστή διεύθυνση στη Θεσ-
σαλονίκη, επί της οδού Αισώπου αρ. 9, ήδη αγνώστου 
διαμονής σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1507/21/2712658/
29-12-2021 βεβαίωση αγνώστου διαμονής του Αρχηγεί-
ου της Ελληνικής Αστυνομίας, το πρόστιμο της παρ. 2 
του άρθρου 147 του ν. 2960/2001, ήτοι πρόστιμο ύψους 
τριακοσίων ευρώ (300,00 €), για μη ορθή εφαρμογή των 
διατάξεων της ΠΟΛ 1006/15 για τα εμπορεύματα που 
εισήχθησαν με την υπό στοιχεία 20GRIM20010047366-
4/09-09-2020 Διασάφηση εισαγωγής. Οι δε οφειλόμενες 
φορολογικές επιβαρύνσεις που έτυχαν απαλλαγής κατά 
την εισαγωγή καθίστανται απαιτητές. Κατά της ανωτέρω 
Καταλογιστικής Πράξης επιτρέπεται η άσκηση Προσφυ-
γής ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης εντός τριάντα (30) ημερών από τη Δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΡΚΟΣΙΔΟΥ  

Ι

   Αριθμ. 5/14ο (4)
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής 

και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου 

προσωπικού και του προσωπικού με σχέση ερ-

γασίας Ιδιωτικού Δικαίου του Γενικού Νοσοκο-

μείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗ-

ΡΙΑ»,για το χρονικό διάστημα από 01/01/2022 

έως 31/12/2022.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ 
ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. Α.1, του άρθρου 20 «Αποζημίωση για εργα-

σία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου -Αποζη-
μίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού 
ωραρίου», του ν. 4354/2015 (Α’ 176) καθώς και την υπό 
στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 ερμηνευτική εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για 
την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του 
ν. 4354/2015 (Α’ 176)» στην οποία ορίζεται μεταξύ άλλων: 
«(….) Για το προσωπικό των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. η 
απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας εκδίδεται 
από το Διοικητικό Συμβούλιο ή το όργανο διοίκησης ή 
το εξουσιοδοτημένο από αυτό όργανο. Στις αποφάσεις 
αυτές καθορίζεται ο αριθμός των υπαλλήλων, το χρονικό 

διάστημα και οι ώρες υπερωριακής απασχόλησής τους 
μέσα στα όρια των πιστώσεων του Προϋπολογισμού 
τους μη επιτρεπομένης της επιβάρυνσης του Προϋπολο-
γισμού Δημοσίων Επενδύσεων. Οι ανωτέρω αποφάσεις 
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
ισχύουν από τη δημοσίευσή τους».

2. Την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ.80488/23-12-2021 από-
φαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας (Β’ 6312), με 
την οποία εγκρίθηκε η καθιέρωση με αμοιβή υπερω-
ριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας 
του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου των Νοσοκομείων του ΕΣΥ 
ανά Υγειονομική Περιφέρεια, για το έτος 2022. Ειδικότε-
ρα για το σύνολο των Νοσοκομείων της 1ης ΥΠΕ Αττικής 
εγκρίθηκε για 15.305 υπαλλήλους, 6.594.100 ώρες, το 
ποσό των δεκαοκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα 
ενός χιλιάδων ευρώ (18.761.000,00 €).

3. Την υπ’ αρ. 3382/28-01-2022 απόφαση του Διοικητή 
της 1ης ΥΠΕ Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η κατα-
νομή του ποσού των δεκαοκτώ εκατομμυρίων επτακο-
σίων εξήντα ενός χιλιάδων ευρώ (18.761.000,00 €), για 
την αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων 
ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού και του 
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των 
Νοσοκομείων αρμοδιότητας της 1ης ΥΠΕ για το έτος 
2022. Ειδικότερα για το Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», εγκρί-
θηκε δαπάνη ύψους 1.390.000,00 ευρώ.

4. Τον αριθμό των υπαλλήλων που θα πραγματο-
ποιήσει υπερωρίες κατά το χρονικό διάστημα από 
01/01/2022 έως 31/12/2022, ήτοι: α) 120 υπάλληλοι 
και μέχρι 27.300 ώρες για υπερωριακή απασχόληση, 
β) 905 υπάλληλοι και μέχρι 373.700 ώρες, για τις ώρες 
νυχτερινών και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας, με συνο-
λικό κόστος 1.390.000,00 €.

5. Ότι το ανωτέρω ποσό θα βαρύνει τους ΚΑΕ: 0261 
και 0263 του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου Οικ. 
έτους 2022.

6. Το γεγονός ότι το νοσοκομείο εφημερεύει επί 
24ωρου βάσεως.

7. Την υπ’ αρ. 2849/03-02-2022 εισήγηση της Διοικητι-
κής - Οικονομικής Υπηρεσίας, αποφασίζει-εγκρίνει:

Την αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης 120 υπαλλή-
λων και μέχρι 27.300 ώρες καθώς και την αμοιβή 905 
υπαλλήλων και μέχρι 373.700 ώρες νυχτερινών και 
εξαιρέσιμων ημερών εργασίας, του μόνιμου προσωπι-
κού και του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου, από 01/01/2022 έως 31/12/2022, συνολικού 
ποσού 1.390.000,00 €, το οποίο θα βαρύνει τους ΚΑΕ: 
0261 και 0263 του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου 
Οικ. έτους 2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2022 

Ο Πρόεδρος 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΗΤΣΙΑΔΗΣ   
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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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