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1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Με το από 03-06-2020 Προεδρικό Διάταγμα, που εκ-
δόθηκε, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 100Α και 88 παρ. 
5 του Συντάγματος, σε συνδυασμό με αυτές των άρθρων 
48 παρ. 1 (περ. β', δ' και ε'), 2 και 3 και 44 παρ. 2 (περ. ε') 
του ν. 3086/2002 «Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου 
του Κράτους και κατάσταση των Λειτουργών και των 
Υπαλλήλων του» (Α' 324), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη 
αποχώρηση από την υπηρεσία την 30ή Ιουνίου 2020, της 
Αντιπροέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, 
Μεταξίας Ανδροβιτσανέα του Ηλία, λόγω συμπλήρωσης 
του εξηκοστού έβδομου (67ου) έτους της ηλικίας της. Η 
παραπάνω διατηρεί τιμητικά τον τίτλο της Αντιπροέδρου 
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που κατείχε.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9931116164/04-06-2020).

  Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Ι

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

    Με την υπ' αρ. οικ. 31994 Φ.Α.11995/04-06-2020 από-
φαση του Υπαρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:

α. του ν. 2685/18-02-1999 (Α΄ 35),
β. των άρθρων 74, 102 και 110 του ν. 4662/2020 «Εθνι-

κός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπι-
σης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθε-
λοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του 
Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» (Α΄ 27),

γ. των άρθρων 1, 12, 13, 14 και 45 του ν.δ. 343/1969 

«περί βαθμού και καταστάσεως εν γένει των Αξιωματι-
κών των Σωμάτων Ασφαλείας» (Α΄ 238),

δ. του άρθρου 19 του ν.δ. 649/1970 «Περί ιεραρχίας, 
προαγωγών και αποστρατείας Ανθυπασπιστών Χωρο-
φυλακής, Ανθυπαστυνόμων και Πυρονόμων» (Α΄ 176), 

ε. του π.δ. 200/21-02-1993 (Α΄ 75),
στ. Την υπ’ αρ. κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο-

νομικών και Δημοσίας Τάξης 2/66739/0022/15-11-2000 
(Β΄ 1394).

ζ. Τις υπ’ αρ. α) ΔΙΔΑΔ/Φ.34/35/οικ. 14888/24.5.2013 
(ΑΔΑ: ΒΕΧ4Χ-5ΞΕ), β) ΔΙΔΑΔ/Φ.34/42/οικ. 33906/
16.12.2013 (ΑΔΑ:ΒΛΓΕΧ-363), γ) ΔΙΔΑΔ/Φ.34/45/2843/
20.3.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΞ4Χ-ΠΕ4) και δ) ΔΙΔΑΔ/Φ.34/47/οικ. 
18161/18.7.2014 (ΑΔΑ: 7Φ95Χ-Μ7Ρ) εγκυκλίους του 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης.

η. Την αίτηση αποστρατείας του Πυρονόμου απο-
στρατεύεται, κατόπιν αίτησής του, από τις τάξεις του Πυ-
ροσβεστικού Σώματος, ο Πυρονόμος (11995) Καρμαντζής 
Παναγιώτης του Γεωργίου και λύεται η υπαλληλική του σχέ-
ση, με την αντίστοιχη βεβαίωση διαγραφής (7311471924/
04-06-2020) από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλη-
νικού Δημοσίου, γιατί έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο 
προς συνταξιοδότηση χρόνο υπηρεσίας και εγγράφεται στο 
στέλεχος (Μητρώο) της εφεδρείας του Σώματος, μέχρι της 
συμπληρώσεως του ορίου ηλικίας (55° έτος).

Ο παραπάνω διαγράφεται από τη δύναμη του Πυρο-
σβεστικού Σώματος μετά 15/νθημέρου από τη δημοσί-
ευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

  Ο Υπαρχηγός

ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΛΕΦΤΟΣΠΥΡΟΣ 
Ι

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

   Αριθμ. Πρωτ: 21999οικ 
Προκήρυξη εξετάσεων υποψηφίων δικηγόρων 

Α΄ εξεταστικής περιόδου 2020.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων
α) 6 και 18 έως 22 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγό-

ρων» (Α΄ 208),
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β) 2, 3 και 11 παρ. 2.β. του ν. 2690/1999 «Κώδικας Δι-
οικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄45), όπως 
ισχύουν.

2. Τη υπ’ αρ. 67514οικ./14.9.2015 απόφαση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης «Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού υπο-
ψήφιων δικηγόρων» (Β΄ 2014), όπως ισχύει.

3. Τη υπ’ αρ. 67001/15.9.2015 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών «Καθορισμός 
παραβόλου διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων» (Β΄ 
2016) όπως ισχύει και

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Προκηρύσσουμε εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων 
Α΄ Εξεταστικής περιόδου 2020 για όλους τους Δικηγορι-
κούς Συλλόγους, οι οποίες θα διενεργηθούν Παρασκευή 
24.7.2020, Σάββατο 25.07.2020 και Κυριακή 26.07.2020 
στις έδρες των Εφετείων της Χώρας. Οι εξετάσεις είναι 
γραπτές και διεξάγονται την ίδια ημέρα και ώρα σε όλα 
τα Εφετεία, σε χώρο που υποδεικνύει η οικεία Οργανω-
τική Επιτροπή κάθε Εφετείου.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν Έλλη-
νες πολίτες ή πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή άλλου κράτους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου, κάτοχοι πτυχίου νομικής σχολής Ανώτατου Εκ-
παιδευτικού Ιδρύματος των ανωτέρω κρατών ή πτυχίου 
άλλης Χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί ως ισότιμο 
και αντίστοιχο σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες. Έλ-
ληνες το γένος μπορούν να διοριστούν δικηγόροι μετά 
από άδεια του Υπουργού Δικαιοσύνης, ύστερα από γνώ-
μη του οικείου δικηγορικού συλλόγου. Όλοι οι ανωτέρω 
θα πρέπει, μέχρι την τελευταία ημέρα διεξαγωγής των 
εξετάσεων, να έχουν συμπληρώσει άσκηση δεκαοκτώ 
(18) μηνών.

3. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις 
οφείλουν μέχρι και την Πέμπτη 16.07.2020 να καταθέ-
σουν τα δικαιολογητικά τους στον Γραμματέα της Ορ-
γανωτικής Επιτροπής κάθε Εφετείου, συνυποβάλλοντας 
σχετική αίτηση - υπεύθυνη δήλωση περί μη υπαγωγής 
τους στα κωλύματα και ασυμβίβαστα των άρθρων 6 και 
7 του Κώδικα Δικηγόρων. Στην ως άνω αίτηση-υπεύθυνη 
δήλωση επισυνάπτονται:

α) πιστοποιητικό άσκησης,
β) φωτοαντίγραφο πανεπιστημιακού πτυχίου ή ανά-

λογο πιστοποιητικό του πανεπιστημίου (δεν απαιτείται 
επικύρωση),

γ) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβα-
τηρίου (δεν απαιτείται επικύρωση) και

δ) Ηλεκτρονικό παράβολο ποσού εξήντα πέντε (65) 
ευρώ, ή, εάν ο υποψήφιος συμμετείχε σε προηγούμε-
νη εξέταση και απερρίφθη, ποσού τριάντα (30) ευρώ 
(κωδικός 7793 για τα 65 ευρώ και 8417 για τα 30 ευρώ 
αντίστοιχα). Υπάρχει δυνατότητα καταβολής και με 
διπλότυπο είσπραξης τύπου Α΄ από Δημόσια Οικονο-
μική Υπηρεσία, των ως άνω ποσών που θα πιστωθούν 
στον ΚΑΕ 1450189001 «Παράβολο από κάθε αιτία». Στο 
διπλότυπο θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του 
υποψηφίου και η αιτιολογία «Συμμετοχή στις εξετάσεις 
υποψήφιων δικηγόρων A΄ περιόδου 2020». Επισημαίνε-

ται ότι, γίνονται δεκτά μόνο τα με τον ανωτέρω τρόπο 
εκδοθέντα αποδεικτικά πληρωμής.

4. Τα θέματα είναι κοινά για τους υποψήφιους όλης της 
Χώρας και διατυπώνονται από την Κεντρική Επιτροπή 
Εξετάσεων που συνεδριάζει στην Κεντρική Υπηρεσία 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Οι υποψήφιοι εξετάζονται 
γραπτώς σε: α) Αστικό Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία, 
β) Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία, γ) Εμπορικό 
Δίκαιο, δ) Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητική Διαδικασία και Δι-
οικητική Δικονομία και ε) Κώδικα Δικηγόρων και Κώδικα 
Δεοντολογίας.

5. Το πρόγραμμα των εξετάσεων καθορίζεται ως εξής:
- Παρασκευή 24/7/2020 ώρα 19.00-21.00: Ποινικό Δί-

καιο και Ποινική Δικονομία
-Σάββατο 25.7.2020 και ώρες: i) 09.00-11.00: Αστικό 

Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία , ii) 13.00-15.00: Εμπορικό 
Δίκαιο

-Κυριακή 26.7.2020 και ώρες: i) 09.00-11.00: Δημόσιο 
Δίκαιο, Διοικητική Διαδικασία και Διοικητική Δικονομία 
ii) 13.00-15.00: Κώδικας Δικηγόρων και Κώδικας Δεο-
ντολογίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Ιουνίου 2020

O Yπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Ι

4 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

      Με την 100/103/13.05.2020 απόφαση του Δημάρχου 
Αγιάς του Νομού Λάρισας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 1- 7 και 13 του ν. 4440/2016 (Α΄ 
224), του άρθρου 79 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50), του άρ-
θρου 50 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53), την ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/334/
οικ. 13157/27.03.2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοι-
κητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Έναρξη Α ' κύ-
κλου Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2019», 
το 3245/08.04.2019 αίτημα του Δήμου Αγιάς προς την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλά-
δας περί πλήρωσης θέσεων με μετάταξη μέσω του Α΄ 
κύκλου Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2019, 
το 1226734613/09.04.2019 αίτημα πλήρωσης θέσεων 
στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δη-
μοσίου του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
του Δήμου Αγιάς, το οποίο υποβλήθηκε από την Απο-
κεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας, την 
8952831201/15.12.2019 αίτηση μετακίνησης της Μαρίας 
Κακαρδάκου του Γρηγορίου στο Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου του Υπουργείου Εσω-
τερικών, στα πλαίσια του Α΄ κύκλου Ενιαίου Συστήματος 
Κινητικότητας έτους 2019, το από 08.05.2020 πρακτικό 
αξιολόγησης του Δήμου Αγιάς υποψηφίων για τον Α' κύ-
κλο κινητικότητας σύμφωνα με το οποίο η Μαρία Κακαρ-
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δάκου του Γρηγορίου πληροί όλες τις προϋποθέσεις για 
την κάλυψη της θέσης TE. Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχα-
νικών, με μετάταξη μέσω του Α' κύκλου Ενιαίου Συστήμα-
τος Κινητικότητας έτους 2019, την 493337/Ε2/28.04.2020 
απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με 
θέμα: «Αποδέσμευση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης για μετάταξη μέσω του Ενιαίου Συστήμα-
τος Κινητικότητας», το Φ. 11.1/4068/06.05.2020 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφε-
ρειακής Ενότητας Δράμας με συνημμένο και συμπληρω-
μένο το έντυπο της βεβαίωσης στοιχείων της υπαλλή-
λου σύμφωνα με το ν. 4440/2016 για τον Α΄ κύκλο Ε.Σ.Κ. 
2019, την 4371/19.05.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας ότι η Μαρία Κα-
καρδάκου του Γρηγορίου πληροί τις προϋποθέσεις του 
ν. 4440/2016 για μετάταξη μέσω του Ε.Σ.Κ., μετατάσσε-
ται η Μαρία Κακαρδάκου του Γρηγορίου, εκπαιδευτικός 
της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας, 
κλάδου Π.Ε.81 Πολιτικών Μηχανικών - Αρχιτεκτόνων, με 
βαθμό Α', στο Δήμο Αγιάς σε κενή οργανική θέση κλάδου 
Τ.Ε. Τεχνολόγων Μηχανικών, με την ίδια σχέση εργασίας 
και βαθμό, στα πλαίσια του Α' κύκλου Ενιαίου Συστή-
ματος Κινητικότητας έτους 2019, επειδή συντρέχουν οι 
νόμιμες προϋποθέσεις.

(Αριθμ. βεβ. της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Αγιάς του Νομού Λάρισας 3840/08.05.2020).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- 
Στερεάς Ελλάδας: 74255/05.06.2020.)

  Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Ι

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

    Με την 114829/18352/27.5.2020 απόφαση του Πε-
ριφερειάρχη Πελοποννήσου, που εκδόθηκε αφού λή-
φθηκαν υπόψη: 1) οι διατάξεις: α) του άρθρου 159 του 
ν. 3852/2010, β) των άρθρων 1 έως 7 του ν. 4440/2016 
όπως ισχύουν και γ) του άρθρου 28 του ν. 4305/2014, 
2) το π.δ. 131/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Πελο-
ποννήσου» όπως ισχύει, 3) η με κωδικό υποβολής 
2016806864/6.12.2019 ηλεκτρονική αίτηση του Ευστρα-
τίου (επώνυμο) Αναστασίου του Γεωργίου, υπαλλήλου 
του Δήμου Ναυπλιέων, κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότη-
τας, με την οποία αιτείται στα πλαίσια του Ενιαίου Συστή-
ματος Κινητικότητας την μετάταξή του στην Περιφέρεια 
Πελοποννήσου / Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας σε 
θέση ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, 4) το από 9.4.2020 
πρακτικό της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 7 του 
ν. 4440/2016, περί επιλογής για την κάλυψη της θέσης με 
κωδικό 2613537958 του Τμήματος Γραμματείας της Δι-
εύθυνσης Διοικητικού -Οικονομικού της Περιφερειακής 

Ενότητας Αργολίδας και 5) τα αριθμ. 1954/11.2.2020, και 
6209/20.5.2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ έγγραφα του Δή-
μου Ναυπλιέων περί πλήρωσης των προϋποθέσεων των 
παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016, 
μετατάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΝΑΣ-
ΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότη-
τας από το Δήμο Ναυπλιέων στην Περιφέρεια Πελο-
ποννήσου / Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας σε κενή 
οργανική θέση κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού με 
το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει.

(Αριθμ. βεβ. του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης 
της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Πελοπον-
νήσου: 114496/28834/27.5.2020 )

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου: 83085/5.6.2020)

  Με εντολή 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και Νομικών Προσώπων Τρίπολης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΙΤΣΟΥ

Ι

5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    Με την υπ’ αρ. 274269(2429)/04-06-2020 πράξη του 
Αντιττεριφερειάρχη Ημαθίας Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα α) με τις διατάξεις 
του άρθρου 159 του ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις των άρθρων 147, 148 και 156 του ν. 3528/2007, 
β) την υπ’ αρ. 602161(8148)/25-09-2019 απόφαση «Με-
ταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπο-
γραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων 
«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» (Β΄ 3745) και γ) την υπ’ 
αρ. 787584(6143)/13-12-2019 απόφαση Αντιπεριφερει-
άρχη Ημαθίας «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 
εγγράφων......» (Β΄ 4931), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη 
λύση της υπαλληλικής σχέσης της μόνιμης υπαλλήλου 
της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, Κεχαγιά Ιωάννας του Στέργιου, 
του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπονίας με βαθμό Α', στις 
01-06-2020, ημερομηνία κατά την οποία εμμένει στην από 
05-05-2020 αρχική αίτηση παραίτησής της από την υπη-
ρεσία.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2965771226/03-06-2020).

  Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη
Ο Αναπληρωτής Υποδιευθυντής 

ΜΙΧΑΗΛ ΤΕΤΟΣ   
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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,

*03008661106200004*
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