
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στον ΕΛΛΗΝΙ-
ΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. -
ΔΗΜΗΤΡΑ).

2 «Αναστολή διαδικασιών εκλογής και παράταση 
θητείας των αιρετών εκπροσώπων των δικαστι-
κών υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του 
Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων».

3 Κατανομή εννέα (9) ατόμων τακτικού προσωπι-
κού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευ-
σης διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη εργα-
σιών στα Υποβρύχια (Υ/Β) του Γενικού Επιτελείου 
Ναυτικού (ΓΕΝ) - Υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 30673οικ. (1)
   Άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στον ΕΛΛΗΝΙ-
ΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. -
ΔΗΜΗΤΡΑ) .

 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 Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με 
το Άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), σε συνδυασμό 
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

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

δ) του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005 όπως συμπλη-
ρώθηκε με την παρ. 1, του άρθρου 66, του ν. 4002/2011 
«Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του 
Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσι-
ονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων 
Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας 
και Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α’ 180).

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. Την υπ’ αρ. 188763/10.10.2011 (Β’ 2284) κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, με την οποία συστάθηκε ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο ΔΗΜΗΤΡΑ), 
όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 919/131869/20.10.2014 
(Β’  2889), 9657/122441/10.11.2015 (Β’  2537), 893/
138106/21.12.2017 (Β’ 4800) και 1437/69301/18.05.2018  
(Β’ 1770), 2172/236743/23.09.2019 (Β’ 3570) και 1765/
225308/25.08.2021 (Β’ 3955/27.08.2021) όμοιες.

5. Την υπ’ αρ. 2120/267908/29.09.2021 (ΥΟΔΔ 852) 
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων, Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2502/282476/05.11.2019 
υπουργικής απόφασης «Ορισμός μελών Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-
ΔΗΜΗΤΡΑ-Ν.Π.Ι.Δ.» (ΥΟΔΔ 948).

6. Την υπ’ αρ. 5η/19.04.2022 Συνεδρίαση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣ-
ΜΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ) (ΑΔΑ: ΨΧΒΩΟΞ3Μ-
Η1Ζ) «Έγκριση πρακτικής άσκησης δύο (2) ασκούμενων 
δικηγόρων στη Νομική Υπηρεσία του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ».

7. Την υπ’ αρ. 205/2022/05.01.2022 απόφαση Ανάλη-
ψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ψ2ΤΕΟΞ3Μ-9ΟΡ).

8. Την υπ’ αρ. 14288/14.03.2022 (ΑΔΑ: 6Δ6ΦΟΞ3Μ-1Ε5) 
απόφαση έγκρισης Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης 
για την πρόσληψη δύο (2) ασκούμενων δικηγόρων για τα 
έτη 2023- 2024-2025 για τις ανάγκες της ΚΥ του ΕΛΓΟ -
ΔΗΜΗΤΡΑ.

9. Την υπ’ αρ. 14882/15.03.2022 βεβαίωση πρόβλεψης 
πίστωσης για την πρακτική άσκηση (2) ασκούμενων δι-
κηγόρων.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

30 Ιουνίου 2022 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3357
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10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους δεκα-
τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (14.400) ευρώ για κάθε 
επόμενο έτος, που θα εγγραφεί στον Προϋπολογισμού 
του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ 
(ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ), του αντίστοιχου έτους, Ε.Φ. 300 της 
ΚΥ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΚΑΕ 04.10.60, χωρίς να γίνεται 
υπέρβαση των δεσμευτικών ορίων του Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

11. Τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας του ΕΛ.Γ.Ο-
ΔΗΜΗΤΡΑ, καθώς επίσης και την παροχή δυνατότητας 
απασχόλησης ασκούμενων δικηγόρων, αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε:
α) τον αριθμό των υποψήφιων δικηγόρων που θα 

πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στη Νομική 
Υπηρεσία του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - 
ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ) σε δύο (2) άτομα, για τα 
έτη 2023, 2024, 2025.

β) το χρονικό διάστημα άσκησής τους σε δώδεκα (12) 
μήνες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο β’ της παρ. 4 
του άρθρου 13 του ν. 4194/2013 (Α’ 208), όπως αντικατα-
στάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4745/2020 (Α’ 214).

γ) τη μηνιαία αμοιβή τους στο ποσό των εξακοσίων 
(600,00) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε 
ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος 
έκαστου ημερολογιακού μηνός, με βάση το τηρούμε-
νο μηνιαίο παρουσιολόγιο, με ένταλμα της Διεύθυνσης 
Οικονομικών του ΕΛ.Γ.Ο - ΔΗΜΗΤΡΑ.

Β. Καθορίζουμε τη διαδικασία επιλογής τους ως εξής:
α) Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα υποβάλλονται στο 

Τμήμα Διοικητικού του ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ εντός δέκα 
(10) ημερών από την επόμενη της ανάρτησης της σχετι-
κής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ.

β) Στην αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν: 
i) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ii) αριθ-
μό Μητρώου ασκούμενου εάν έχουν ήδη εγγραφεί ως 
ασκούμενοι ή ότι έχουν καταθέσει την αίτηση και τα προ-
βλεπόμενα δικαιολογητικά για εγγραφή στον οικείο Δι-
κηγορικό Σύλλογο, αλλά δεν έχουν λάβει ακόμα αριθμό 
Μητρώου ασκούμενου, καθώς εκκρεμεί η αποδοχή της 
αίτησής τους και iii) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική 
διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, λογαριασμό 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

γ) Στην περίπτωση που οι αιτήσεις των υποψηφίων οι 
οποίοι πληρούν τις τεθείσες προϋποθέσεις, υπερβαίνουν 
τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή τους θα 
γίνεται με δημόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργείται 
στον ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ, με την παρουσία των ενδιαφε-
ρομένων. Τα ονόματα των επιλεγέντων θα αναρτώνται 
στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ.

Γ. Ορίζουμε το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης 
των ασκούμενων δικηγόρων σε οκτώ (8) ώρες, αναλόγως 
των αναγκών της υπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρησης και 
ελέγχου του παρουσιολογίου και γενικά της άσκησης 
των απασχολούμενων ασκούμενων δικηγόρων θα είναι 
ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας της Κεντρικής 
Υπηρεσίας του ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - 
ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ).

Στο τέλος της άσκησης θα χορηγείται στους ασκού-
μενους σχετική βεβαίωση από τον Προϊστάμενο της 

Νομικής Υπηρεσίας του Οργανισμού, ως νόμιμος εκ-
πρόσωπος αυτού.

Δ. Η άσκηση θα γίνεται στην Κεντρική Υπηρεσία σε 
νομικά αντικείμενα, υπό την επιστημονική εποπτεία του 
Προϊσταμένου της Νομικής Υπηρεσίας του Οργανισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Aθήνα, 22 Ιουνίου 2022

  Με εντολή Υπουργού
Με εντολή Αναπληρωτή Δικαιοσύνης
Υπουργού Οικονομικών Ο Γενικός Γραμματέας–
Ο Γενικός Γραμματέας Δικαιοσύνης και 
Δημοσιονομικής Πολιτικής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ  ΠΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

Ι

    Αριθμ. 3544 οικ.  (2)
Αναστολή διαδικασιών εκλογής και παράταση 
θητείας των αιρετών εκπροσώπων των δικαστι-
κών υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του 
Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 84, 85, της παρ. 13 του 

άρθρου 86 και του άρθρου 229 του ν. 4798/2021«Κύ-
ρωση του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων και λοιπές 
επείγουσες διατάξεις» (Α’ 68).

2. Τις υπ’  αρ. αποφάσεις με αριθμό: α) 110723/
12-10-1994 «Τρόπος διαδικασία και προϋποθέσεις εκλο-
γής των αιρετών εκπροσώπων των δικαστικών υπαλλήλων 
των κλάδων των υπαλλήλων των Τακτικών Διοικητικών 
Δικαστηρίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας, στα 
Δικαστικά (Υπηρεσιακά) Συμβούλια» (Β’ 788) β)123818/
15-11-1994 «Τρόπος εκλογής των αιρετών εκπροσώπων 
των δικαστικών υπαλλήλων των Πολιτικών και Ποινικών 
Δικαστηρίων και Εισαγγελιών της Χώρας» (Β’ 861) και 
γ) 123290/5-8-2002 «Εκλογή των αιρετών εκπροσώπων 
των δικαστικών υπαλλήλων στα Δικαστικά και Υπηρεσι-
ακά Συμβούλια» (Β’ 1083).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 83/9-7-2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

4. Την υπ’ αρ. 36330οικ./31-07-2020 υπουργική απόφα-
ση «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών 
εκπροσώπων των δικαστικών υπαλλήλων στα Υπηρεσια-
κά συμβούλια του άρθρου 9 του ν. 2993/2002» (Β’ 3633), 
σύμφωνα με την οποία η θητεία των αιρετών εκπροσώ-
πων λήγει στις 30-06-2022.

5. Τη γνώμη της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων 
(ΟΔΥΕ) όπως διατυπώθηκε με το υπ’ αρ. 22/14-06-2022 
έγγραφό της.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα-
σης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α) Αναστέλλουμε όλες τις προβλεπόμενες στις απο-
φάσεις μας με υπ’ αρ. 110723/12-10-1994 (Β’ 788) και 
123818/15-11-1994 (Β’  861) και 123290/5-8-2002 
(Β’ 1083) διαδικασίες εκλογής των αιρετών εκπροσώπων 
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των δικαστικών υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, 
μέχρι την έκδοση σχετικής νεότερης απόφασης.

Β) Παρατείνουμε την θητεία των αιρετών εκπροσώπων 
των δικαστικών υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια 
του άρθρου 9 του ν. 2993/2002 που αναδείχθηκαν από 
τις εκλογές της 22ας Οκτωβρίου 2020 μέχρι την ανάδειξη 
νέων αιρετών εκπροσώπων. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Ιουνίου 2022

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Ι

    Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./157/οικ.10286 (3)
Κατανομή εννέα (9) ατόμων τακτικού προσωπι-
κού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευ-
σης διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη εργα-
σιών στα Υποβρύχια (Υ/Β) του Γενικού Επιτελείου 
Ναυτικού (ΓΕΝ) - Υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 «Δι-

ατάξεις για την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιο-
νομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - 
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2019 - 2022 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 105), τις διατά-
ξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012 
(Α’ 54) και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 11 του 
ν. 3833/2010 (Α’ 40).

2. Το 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), το π.δ. 84/2019 
«Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδι-
κών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουρ-
γείων» (Α’ 123) και το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/01-3-2011
(Β’ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων 
και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Τις υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.12/7945/17-01-2019
και ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.71/9725/01-04-2019 αποφάσεις της 
Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006,όπως τροποποιήθηκαν με 
την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.161/15624/06-10-2020 
όμοια απόφαση.

5. Το υπό στοιχεία Φ.471.11/41/337955/Σ.594/
27-04-2022 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού 
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 1 
του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α’ 6).

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή εννέα (9) ατόμων ως τακτικό προσωπικό 
για την κάλυψη εργασιών στα Υποβρύχια (Υ/Β) του Γενι-
κού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ) του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας,ως ακολούθως:

• Ένα (1) άτομο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας 
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών,

• Ένα (1) άτομο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας 
Μηχανολόγου Μηχανικού,

• Ένα (1) άτομο του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος ειδικό-
τητας Χημικού Ναυτιλίας,

• Δύο (2) άτομα του κλάδου ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας 
Ηλεκτρονικής,

• Ένα (1) άτομο του κλάδου ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας 
Μηχανολογίας,

• Δύο (2) άτομα του κλάδου ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας 
Ναυπηγικής,

• Ένα (1) άτομο του κλάδου ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας 
Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού, 

βάσει των πινάκων διοριστέων (Γ’ 807/2022) που κυ-
ρώθηκαν με την υπ’ αρ. 244/24-3-2022 απόφαση του 
Α’ Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π. κατόπιν έκδοσης της 1K/2021 
(ΑΣΕΠ 2), προκήρυξης του ΑΣΕΠ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Ιουνίου 2022

Ο Υπουργός

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ   
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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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