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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της άδειας του Κέντρου Διά Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Δύο του νομικού προσώπου 
με την επωνυμία «ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ-
ΔΟΣ Α.Ε.» και μετατροπή του σε Κέντρο Διά Βίου 
Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του ν. 4763/2020 (Α’ 254).

2 Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στην Ενιαία Νο-
μική Υπηρεσία της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 87859/Κ6  (1)
Τροποποίηση της άδειας του Κέντρου Διά Βίου 

Μάθησης Επιπέδου Δύο του νομικού προσώπου 

με την επωνυμία «ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ-

ΔΟΣ Α.Ε.» και μετατροπή του σε Κέντρο Διά Βίου 

Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του ν. 4763/2020 (Α’ 254).

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 53 και της περ. α) της παρ. 17 του άρ-

θρου 169 του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελ-
ματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, 
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο 
αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής 
κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση 
της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό 
Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 254).

β) Του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισί-
ου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016 - Επείγοντα 
Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρό-
θεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013- 

2016» και ειδικότερα της υπόπαρ. Θ3 της παρ. Θ. του 
άρθρου πρώτου (Α’ 222).

γ) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση λει-
τουργίας και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

δ) Των άρθρων 75 έως 83 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή 
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθε-
σία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

ε) Του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).

στ) Της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019, «Σύστα-
ση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργεί-
ων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφο-
ρά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» 
(Α’ 119).

ζ) Της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση 
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμμα-
τειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

2. Την υπό στοιχεία 141267/Κ6/05-11-2021 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, 
Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, «Καθορισμός όρων, 
προϋποθέσεων και διαδικασίας για τη χορήγηση, την 
τροποποίηση, τη μεταβίβαση και την ανανέωση άδειας 
Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) σε φυσικά, νομικά 
πρόσωπα και ενώσεις προσώπων» (Β’ 5159).

3. Την υπό στοιχεία 16388/Κ6/14-02-2022 κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, «Καθορισμός ποσού παραβόλων και 
χρηματικών ποσών για ιδιωτικά Κέντρα Διά Βίου Μάθη-
σης (Κ.Δ.Β.Μ.), κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του 
ν. 4093/2012» (Β’ 686).

4. Την υπό στοιχεία 122600/Γ1/2019 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματι-
κής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 513) 
σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του ν. 4763/2020 (Α’ 254)».

5. Την άδεια Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο 
με τον διακριτικό τίτλο «ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛ-
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ΛΑΔΟΣ Α.Ε.-Κε.Δι.Βι.Μ.2» και κωδικό 2000055, η οποία 
εκδόθηκε με την απόφαση της 88ης/15.11.2013 συνεδρί-
ασης του Δ.Σ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π και χορηγήθηκε στο νομικό 
πρόσωπο με την επωνυμία «ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.».

6. Την υπό στοιχεία 155292/K6/30-11-2021 αίτηση 
τροποποίησης της άδειας του Κέντρου Διά Βίου Μάθη-
σης του νομικού προσώπου με την επωνυμία «ΣΧΟΛΕΣ 
ΔΕΛΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», με τα συνημμένα σε 
αυτή δικαιολογητικά.

7. Τη διατύπωση θετικής γνώμης του Δ.Σ. του Εθνικού 
Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματι-
κού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ως προς τη συνδρο-
μή των κτιριολογικών προϋποθέσεων του ν. 4093/2012, 
όπως διατυπώθηκε στην υπό στοιχεία ΔA/4300/28.3.2022 
απόφασή του, της υπ’ αρ. 478ης/24-03-2022 συνεδρίασης 
και στην υπό στοιχεία ΔA/8037/30-05-2022 απόφασή 
του, της υπ’ αρ. 483ης/27-05-2022 συνεδρίασης.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της άδειας του Κέντρου Διά Βίου 
Μάθησης του νομικού προσώπου με την επωνυμία 
«ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», και κωδικό 
2000055, με διακριτικό τίτλο «ΚΔΒΜ ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ ΒΟ-
ΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε» λόγω:

α. Κτιριακών μεταβολών στις δομές:
1. ΛΑΚΩΝΙΚΗΣ 152, Τ.Κ. 24100, ΚΑΛΑΜΑΤΑ με δυναμι-

κότητα 477 άτομα, με πρόσβαση ΑμεΑ.
2. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 3 και ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ 47, Τ.Κ. 26221, 

ΠΑΤΡΑ με δυναμικότητα 321 άτομα, με πρόσβαση ΑμεΑ.
3. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 404, Τ.Κ. 73134, ΧΑΝΙΑ με 

δυναμικότητα 250 άτομα, με πρόσβαση ΑμεΑ.
β. Προσθήκης νέας δομής στη διεύθυνση ΡΟΖΟΥ 15 

και ΕΡΜΟΥ, Τ.Κ. 38333, ΒΟΛΟΣ με δυναμικότητα 286 άτο-
μα, με πρόσβαση ΑμεΑ.

γ. Κατάργησης των δομών: α) ΕΡΜΟΥ 21, Τ.Κ. 54624, 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, β) ΤΣΙΜΙΣΚΗ ΙΩΑΝ. 43, Τ.Κ. 54623, ΘΕΣ-
ΣΑΛΟΝΙΚΗ, γ) ΓΕΡΑΚΑΡΗ 4 και ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ 45, Τ.Κ. 
26221, ΠΑΤΡΑ.

Και την μετατροπή του σε Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 
(Κ.Δ.Β.Μ.), με διακριτικό τίτλο «Κ.Δ.Β.Μ. ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.».

Οι δομές του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης είναι:
1. ΕΡΜΟΥ 45, Τ.Κ. 54624, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.
2. ΚΩΛΕΤΤΗ και ΚΑΠΛΑΝΗ 5, Τ.Κ.45444, ΙΩΑΝΝΙΝΑ.
3. Γ. ΚΟΝΔΥΛΗ και ΣΤΡ. ΛΕΟΝΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ 1, Τ.Κ. 

67131, ΞΑΝΘΗ.
4. ΛΑΚΩΝΙΚΗΣ 152, Τ.Κ. 24100, ΚΑΛΑΜΑΤΑ.
5. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 3 και ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ 47, Τ.Κ. 

26221, ΠΑΤΡΑ.
6. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 404, Τ.Κ. 73134, ΧΑΝΙΑ.
7. ΡΟΖΟΥ 15 και ΕΡΜΟΥ, Τ.Κ. 38333, ΒΟΛΟΣ.
Στην παρούσα προσαρτώνται η υπό στοιχεία 

ΔA/4300/28-03-2022 και η υπό στοιχεία ΔA/8037/
30-05-2022 αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. περί 
διατύπωσης θετικής γνώμης ως προς τη συνδρομή των 
κτιριολογικών προϋποθέσεων του Κέντρου Διά Βίου Μά-
θησης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 15 Ιουλίου 2022

Ο Γενικός Γραμματέας 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης,
Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ

Ι

    Αριθμ. 35963 οικ. (2) 
Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στην Ενιαία Νο-

μική Υπηρεσία της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής.

  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.

γ) Του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιο-
νομικής Διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

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

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).

στ) Τις διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου 3329/2005 
«Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 81).

2. Την υπ’ αρ. 45469/30.09.2019 (Β’ 3771) απόφαση του 
Διοικητή της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής περί σύστασης Ενιαίας 
Νομικής Υπηρεσίας στην 1η Δ.Υ.ΠΕ. Αττικής, καθώς και 
την τροποποίηση αυτής (Β’ 4222).

3. Την υπ’ αρ. 48272/26.09.21 απόφαση του Διοικητή 
της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής περί του Κανονισμού Λειτουργίας 
της Ενιαίας Νομικής Υπηρεσίας της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής 
(Β’ 383).

4. 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.

5. 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.
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6. Την υπ’  αρ. 59192/21.12.21/28-12-2021 (ΑΔΑ:  
6ΒΝ2469Η26-Ι71) απόφαση του Διοικητή της 1ης Υ.ΠΕ. Ατ-
τικής περί της έγκρισης πρόσληψης τριών (3) ασκούμενων 
δικηγόρων για την πραγματοποίηση μέρους της άσκησής 
τους στη Νομικής Υπηρεσία της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής.

7. Την υπ’ αρ. 13744/30.03.2022 ημερ. 29.06.0222 (ΑΔΑ: 
6ΝΗ1469Η26-ΙΑΤ) απόφαση του Διοικητή της 1ης Υ.ΠΕ. 
Αττικής περί ανάληψης υποχρέωσης δέσμευσης ποσού 
για την πληρωμή των ασκούμενων δικηγόρων στα πλαί-
σια πρακτικής άσκησης στην Ενιαία Νομική Υπηρεσία 
της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής.

8. Την υπ’ αρ. 16745/14.04.22 βεβαίωση για τη δέσμευ-
ση πίστωσης ποσού για την αμοιβή των ασκούμενων 
δικηγόρων της Διεύθυνσης Οικονομικής Οργάνωσης 
και Υποστήριξης της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής.

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ-
καλείται συνολική δαπάνη ύψους 12.800 €, η οποία θα 
βαρύνει τον προϋπολογισμό της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής και 
συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 0419 τρέχον οικονομικό έτος 
2022 και 21.600 €, για κάθε ένα από τα επόμενα οικονο-
μικά έτη χωρίς υπέρβαση των ορίων του ΜΠΔΣ.

10. Τις ανάγκες υποβοήθησης του έργου της Ενιαίας 
Νομικής Υπηρεσίας, καθώς επίσης και τη δυνατότητα 
απασχόλησης ασκούμενων δικηγόρων στην 1η Υ.ΠΕ. 
Αττικής, αποφασίζουμε:

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

πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στην Ενι-
αία Νομική Υπηρεσία της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής, σε τρία (3) 
άτομα,

β) το χρονικό διάστημα άσκησής τους σε δώδεκα (12) 
μήνες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. 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) με έναρ-
ξη τον μήνα Ιανουάριο και λήξη τον μήνα Δεκέμβριο 
κάθε έτους (η έναρξη εν προκειμένω θα προσαρμοστεί 
στον χρόνο δημοσίευσης της παρούσας), 

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 κάθε 
ημερολογιακού μηνός, με βάση το παρουσιολόγιο και 
ύστερα από ένταλμα της Διεύθυνσης Οικονομικής Ορ-
γάνωσης και Διαχείρισης της Υπηρεσίας,

δ) το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης των ασκούμε-
νων δικηγόρων, σε οκτώ (8) ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες 

της Υπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του πα-
ρουσιολογίου καθώς και της απασχόλησης των υποψηφί-
ων δικηγόρων θα είναι ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
Ενιαίας Νομικής Υπηρεσίας της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής.

Β. Καθορίζουμε τη σχετική διαδικασία επιλογής τους 
ως εξής:

α) Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα συντάσσονται σύμ-
φωνα με σχετικό υπόδειγμα που θα διατίθεται από την 
Υπηρεσία μας και θα υποβάλλονται στο γραφείο πρω-
τοκόλλου της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής εντός δέκα (10) ημερών 
από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης της 
σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της 1ης Υ.ΠΕ. 
Αττικής.

β) Στις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν: i) στοι-
χεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ii) αριθμό μητρώ-
ου ασκούμενου, μετά βεβαιώσεως ότι εβρίσκονται στα 
πλαίσια άσκησής τους, iii) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυ-
δρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο και 
ηλεκτρονική διεύθυνση), iv) βιογραφικό σημείωμά τους 
και αντίγραφα τίτλου σπουδών και v) ότι αποδέχονται 
τη θέση τους, εφόσον επιλεγούν και ότι δεν συντρέχει 
λόγος που να δικαιολογεί την αποποίησή της.

γ) Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υποψηφίων που συ-
γκεντρώνουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και πληρούν 
τις τεθείσες προϋποθέσεις, υπερβαίνουν τον αριθμό των 
διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή μεταξύ αυτών θα γίνεται 
με δημόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργείται στην 1η 
Υ.ΠΕ. Αττικής με την παρουσία των ενδιαφερομένων. Τα 
ονόματα των επιλεγέντων θα αναρτώνται στην ιστοσε-
λίδα της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής.

Γ. Στο τέλος της διαδικασίας θα χορηγείται στον ασκού-
μενο δικηγόρο βεβαίωση ολοκλήρωσης της πρακτικής 
του άσκησης από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ενι-
αίας Νομικής Υπηρεσίας της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 6 Ιουλίου 2022

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

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΟΣ
ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ   
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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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