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    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

    Αριθμ. 778045 
Σύσταση και συγκρότηση ομάδας εργασίας με 

αντικείμενο «Καταχώριση υποθέσεων νομικής 

συνδρομής σε προσφεύγοντες στο δεύτερο βαθ-

μό ασύλου».

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51), 

όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 28 του 
ν. 4540/2018 (Α΄ 91).

2. Τον ν. 4456/2017 «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρ-
μογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί 
ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέ-
τρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 24).

3. Τον ν. 4375/2016 «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρε-
σίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής 
και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υπο-
δοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς 
τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊ-
κού» (Α΄ 51) καθώς και την παρ. 2 του άρθρου 113 του 
ν. 4674/2020 (Α΄ 53).

4. Την υπό στοιχεία C(2015) 5313 από 31.7.2015 από-
φαση της Επιτροπής για την έγκριση του Εθνικού Προ-
γράμματος της Ελλάδας για την ενίσχυση από το Ταμείο 
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για την περίοδο 
από το 2014 έως το 2020, ως έχει τροποποιηθεί με την 
υπό στοιχεία C(2015) 9607 από 16.12.2015 και την υπό 
στοιχεία C(2016) 7527 από 25.11.2016 εκτελεστικές απο-
φάσεις της Επιτροπής.

5. Το π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευ-
σης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 4).

6. Το π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπλη-
ρωτή Υπουργού» (Α΄ 5).

7. Το π.δ. 18/2020 «Μετονομασία και σύσταση Γενικών 
και Ειδικών Γραμματειών στο Υπουργείο Μετανάστευσης 
και Ασύλου» (Α΄ 34).

8. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομα-
σία, κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιο-
τήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 
μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

9. Το π.δ. 106/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Μετανά-
στευσης και Ασύλου» (Α΄ 255), όπως τροποποιήθηκε με 
το π.δ. 77/2022 «Ίδρυση Κλειστών Ελεγχόμενων Δομών 
(Κ.Ε.Δ.) και κατάργηση Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποί-
ησης (Κ.Υ.Τ) - Τροποποίηση του π.δ. 106/2020 «Οργανι-
σμός Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου»(Α΄ 255) 
(Α΄ 212).

10. Την υπ’ αρ. 134453/2015 κοινή υπουργική απόφα-
ση «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προ-
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τροποποίηση 
και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 
46274/26.9.2014 (Β΄ 2573)» (Β΄ 2857).

11. Την υπ’ αρ. 12118/20.10.2015 κοινή υπουργική 
απόφαση «Διάρθρωση της Υπηρεσίας Ασύλου του 
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης για τη διαχείριση και υλοποίηση του προγράμματος 
του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για 
την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (Β΄ 2338).

12. Την υπ’ αρ. 77288/20.7.2016 κοινή υπουργική 
απόφαση «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για 
δράσεις / έργα του εθνικού προγράμματος του Ταμείου 
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για την περίοδο 
2014-2020 στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Β΄ 2308).

13. Την υπ’ αρ. 14158/2016 κοινή υπουργική απόφαση 
για τον καθορισμό αποζημίωσης της παρ. 2 του άρθρου 21 
του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) για τους υπαλλήλους των ομά-
δων εργασίας της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη (Υ.Ο.Δ.Δ. 487).

14. Την υπ’ αρ. 13428/27.10.2020 απόφαση του 
Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου 
στον Γενικό Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, στο 
Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, Ορισμός Απο-
φαινόμενου Οργάνου και Διατάκτη» (Β΄ 4812).

15. Την υπ’ αρ. 2861/20.11.2020 εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Μετανάστευσης και Ασύλου «Παροχή οδηγιών 
αναφορικά με την εφαρμογή του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 
13428/27.10.2020 (Β΄  4812) υπουργικής απόφασης» 
(ΑΔΑ:Ψ3ΘΚ46ΜΔΨΟ-ΤΨ4).
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16. Την υπ’ αρ. 6360/15.4.2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 317) απόφαση 
του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου περί τοποθέ-
τησης του Διοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου της Γενικής 
Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργεί-
ου Μετανάστευσης και Ασύλου.

17. Την υπ’ αρ. 2656/2.4.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 245) απόφαση 
Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής περί δι-
ορισμού του Υποδιοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου της 
Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, του 
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, από 11.3.2020.

18. Την υπ’ αρ. 3830/10.3.2021 (ΑΔΑ: ΨΙΗΟ46ΜΔΨΟ-
Δ94) απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του 
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου περί τροποποί-
ησης και αντικατάστασης των υπ’ αρ. 206/8.1.2021 «Το-
ποθέτηση Προϊσταμένων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης 
και Διεύθυνσης στις οργανικές μονάδες του Υπουργεί-
ου Μετανάστευσης και Ασύλου» (ΑΔΑ: 64Μ146ΜΔΨΟ-
20Μ) και υπ’ αρ. οικ. 207/8.1.2021 «Τοποθέτηση Προϊ-
σταμένων επιπέδου Τμήματος στις οργανικές μονάδες 
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» (ΑΔΑ:
ΩΗΘΕ46ΜΔΨΟ-3ΨΡ) αποφάσεων της Υπηρεσιακής 
Γραμματέως.

19. Την υπ’ αρ. 17397/1.8.2019 (ΑΔΑ: ΨΔ5Ψ465ΧΘΕ-
ΟΝΖ) Συμφωνία Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής και της Υπηρεσίας Ασύλου από τον 
προϋπολογισμό και τις πιστώσεις του έργου που δύ-
ναται να επιχορηγηθεί, με την ιδιότητα του δικαιού-
χου, όπως αναφέρεται στη συμφωνία επιχορήγησης 
«Improving access to a fair and efficient asylum process 
in Greece (HOME/2018/AMIF/AG/EMAS0083)» και τις 
τροποποιήσεις αυτής 1) υπ’ αρ. 24779/20.11.2020 (ΑΔΑ:
ΩΣ1146ΜΔΨΟ-ΟΗΧ), 2) υπ’ αρ. 112938/13.7.2021 (ΑΔΑ: 
6Γ8Τ46ΜΔΨΟ-Ν9Κ), 3) υπ’ αρ. 474403/22.12.2021 (ΑΔΑ: 
ΨΜΦΑ46ΜΔΨΟ-Φ59), 4) υπ’ αρ. 208603/12.4.2022 (ΑΔΑ: 
93ΗΔ46ΜΔΨΟ-4ΥΥ) 5) υπ’ αρ. 282628/19.5.2022 (ΑΔΑ: 
9ΣΑ546ΜΔΨΟ-ΙΓΜ). 6) υπ’ αρ. 621906/19.10.2022 (ΑΔΑ: 
61ΒΔ46ΜΔΨΟ- ΜΟ0).

20. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού της 
Υπηρεσίας Ασύλου.

21. Το γεγονός ότι οι προκαλούμενες δαπάνες θα κα-
λυφθούν εξολοκλήρου από το Πρόγραμμα έκτακτης Βο-
ήθειας, του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Έντα-
ξης της Ε.Ε. της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 
δυνάμει της ανωτέρω απόφασης χορήγησης (ένταξης), 
αποφασίζει:

Τη σύσταση και συγκρότηση ομάδας εργασίας στην 
Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μετανάστευσης και 
Ασύλου, με αντικείμενο «Καταχώριση υποθέσεων νομι-
κής συνδρομής σε προσφεύγοντες στο δεύτερο βαθμό 
ασύλου».

1. Η ομάδα εργασίας οφείλει να ολοκληρώσει το έργο 
της εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση της παρού-
σας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Το έργο που καλείται να διεκπεραιώσει η ομάδα ερ-
γασίας συμπεριλαμβανομένων των αναλυτικών καθη-
κόντων των υπαλλήλων είναι: Συλλογή, ταξινόμηση και 
καταχώριση στοιχείων υποθέσεων Νομικής Συνδρομής, 
σε προσφεύγοντες στο δεύτερο βαθμό Ασύλου, για το 
έτος 2022. Η καταχώριση στοιχείων υποθέσεων για το 
τελευταίο τρίμηνο του 2022 θα αφορά ως προς το σκέ-
λος των πληρωμών, μόνο τα ελάχιστα διαθέσιμα προ-
σκομισθέντα στοιχεία. Επιπρόσθετα, ως αντιστάθμισμα 
θα υλοποιηθεί η συμπλήρωση των στοιχείων που έχουν 
προσκομισθεί ετεροχρονισμένα και αφορούν την εκκα-
θάριση των υποθέσεων του αντίστοιχου τελευταίου τρι-
μήνου του έτους 2021 ως προς το σκέλος των πληρωμών. 
Συμπλήρωση σε υπολογιστικά φύλλα του αριθμού των 
υποθέσεων ανά ΠΓΑ/ΑΚΑ και ανά μήνα. Άντληση πληρο-
φοριών μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα «Αλκυόνη». 
Δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου όπου εμφανίζεται η 
πορεία παροχής της νομικής συνδρομής από την κατά-
θεση της αίτησης έως την συζήτηση της υπόθεσης στην 
Αρχή Προσφυγών, όπως και καταγραφή των στοιχείων 
του φακέλου, δικαιολογητικών πληρωμής του εκάστοτε 
πληρεξούσιου δικηγόρου - μέλους του Μητρώου Δικη-
γόρων της Υπηρεσίας Ασύλου. Εξαγωγή στατιστικών 
δεδομένων, απολογισμός του έργου του προγράμμα-
τος. Κάθε άλλη αναγκαία διοικητική και υποστηρικτική 
ενέργεια για την ολοκλήρωση του έργου της ομάδας.

Για την ολοκλήρωση του έργου η ομάδα εργασίας θα 
πρέπει να υποβάλει έκθεση για τα αποτελέσματα της, 
από την οποία να προκύπτει ότι κατά τη λειτουργία της 
ολοκληρώθηκε: Καταχώριση τουλάχιστον 6.500 υπο-
θέσεων νομικής συνδρομής σε προσφεύγοντες στο 
δεύτερο βαθμό Ασύλου που έχουν εκκαθαριστεί ή βρί-
σκονται σε διαδικασία εκκαθάρισης, για το έτος 2022 και 
καταχώριση ως προς το σκέλος των πληρωμών τουλά-
χιστον 1.500 υποθέσεων νομικής συνδρομής που έχουν 
εκκαθαριστεί για το τελευταίο τρίμηνο του έτους 2021.

Την ομάδα εργασίας απαρτίζουν οι: 
Συντονίστρια (contact point)

α/α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α.Δ.Τ.

1 ΤΣΑΛΙΜΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΕΕΠ ΙΔΑΧ ΑΗ611192

Λοιπά Μέλη
Υπάλληλοι για καταχώριση των υποθέσεων και εκκαθαρίσεων

α/α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α.Δ.Τ.

2 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚ. -
ΟΙΚΟΝΟΜ.

ΜΟΝΙΜΟΣ ΑΗ118484

3 ΑΝΑΜΑΤΕΡΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑ -
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ Ν/Π/Κ/Α ΙΔΟΧ ΑΙ548609
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4 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ Ν/Π/Κ/Α ΙΔΟΧ ΑΝ725688
5 ΔΡΑΚΑΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚ. -

ΟΙΚΟΝΟΜ.
ΙΔΟΧ ΑΗ015492

6 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚ. -
ΟΙΚΟΝΟΜ.

ΙΔΟΧ ΑΝ369487

7 ΚΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚ. -
ΟΙΚΟΝΟΜ.

ΙΔΟΧ ΑΕ121226

8 ΜΠΑΡΙΑΜΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚ. -
ΟΙΚΟΝΟΜ.

ΙΔΟΧ ΑΝ811393

9 ΜΠΕΖΑΖΗ ΠΕΛΑΓΙΑ - ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚ. -
ΟΙΚΟΝΟΜ.

ΜΟΝΙΜΗ ΑΕ032499

10 ΝΤΟΜΠΡΕ ΚΑΡΜΕΝ - ΛΙΛΙΑΝΑ _ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚ. -
ΛΟΓΙΣΤΙΚ.

ΙΔΟΧ ΑΜ570520

11 ΠΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚ. - ΕΕΠ ΙΔΑΧ ΑΖ522500
12 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚ. -

ΟΙΚΟΝΟΜ.
ΙΔΟΧ ΑΙ028302

13 ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚ. - 
ΟΙΚΟΝΟΜ.

ΙΔΟΧ Ρ129244

14 ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ Ν/Π/Κ/Α ΙΔΟΧ Ρ798829
15 ΣΑΡΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΕ Ν/Π/Κ/Α ΙΔΟΧ ΑΒ166799
16 ΤΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚ. - 

ΛΟΓΙΣΤΙΚ.
ΙΔΟΧ ΑΜ122248

17 ΤΖΑΤΖΑΝΗ ΑΡΓΥΡΩ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚ. - 
ΟΙΚΟΝΟΜ.

ΜΟΝΙΜΗ Χ413376

18 ΤΖΙΩΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚ. - 
ΛΟΓΙΣΤΙΚ.

ΙΔΟΧ ΑΝ427689

19 ΦΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚ. - 
ΛΟΓΙΣΤΙΚ.

ΙΔΟΧ ΑΜ003741

20 ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚ. - 
ΟΙΚΟΝΟΜ.

ΙΔΑΧ ΑΑ003974

21 ΧΛΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΗΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΙΔΟΧ Τ286713

Υπάλληλοι για υποστηρικτικές εργασίες

α/α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α.Δ.Τ.

22 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚ. -
ΓΡΑΜΜΑΤ.

ΜΟΝΙΜΟΣ ΑΝ677998

23 ΚΑΖΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚ. -
ΟΙΚΟΝΟΜ.

ΙΔΟΧ ΑΑ468514

24 ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚ. -
ΟΙΚΟΝΟΜ.

ΙΔΟΧ ΑΒ027213

25 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚ. -
ΟΙΚΟΝΟΜ.

ΙΔΟΧ Χ599010

Στους/στις μετέχοντες/ουσες καθορίζεται αποζημίωση ύψους διακοσίων ευρώ (200 €) μηνιαίως κατ’ άτομο 
σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην υπ’ αρ. 14158/14.9.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 487) κοινή υπουργική απόφαση. Η δαπάνη 
χρηματοδοτείται από τη Δράση «IMPROVING ACCESS TO A FAIR AND EFFICIENT ASYLUM PROCESS IN GREECE 
(HOME/2018/AMIF/AG/EMAS/0083)» ΣΑΕ756/2 (2021ΣΕ75620004) του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 
(AMIF) 2014-2020 με 100% χρηματοδότηση από την Ε.Ε. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αγ. Ιωάννης Ρέντης, 23 Δεκεμβρίου 2022

Ο Διοικητής

ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΛΕΑΣ   
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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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