
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

2 Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

   Αριθμ. 26700 οικ. 
Καθορισμός αποζημίωσης μελών επιτροπών του 

Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη που μετέ-

χουν στις διαδικασίες υγειονομικών εξετάσεων 

καθώς και αθλητικών και ψυχοτεχνικών δοκιμα-

σιών για την πρόσληψη προσωπικού για την πλή-

ρωση των θέσεων των κλάδων Δ.Ε. Φύλαξης και 

Δ.Ε. Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης των 

Καταστημάτων Κράτησης σύμφωνα με την Προ-

κήρυξη 9Κ/2021 (Α.Σ.Ε.Π. 58). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 11 του ν. 4760/2020 «Ρυθμίσεις σωφρο-

νιστικής νομοθεσίας, διατάξεις για το Ταμείο Προνοίας 
Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας και λοιπές 
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη και Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» 
(Α’ 247), 

β) της παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176), όπως τροποποιήθηκε με την 
παρ. 3 του άρθρου 52 του ν. 4369/2016 (Α’ 33),

γ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 

αρμοδιοτήτων τους - μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), σε συνδυασμό με 
το π.δ. 96/2017 (Α’ 136),

δ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρων της 
κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121) καθώς και του π.δ. 68/2021 «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυ-
πουργών» (Α’ 155),

ε) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

στ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α 181),

2. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

3. Τα άρθρα 13 έως 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του 
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 45).

4. Την παρ. 2 του άρθρου 5 και την περ. δ της παρ. 6 του 
άρθρου 7 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφη-
μερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 184).

5. Το άρθρο 77 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνη-
ση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρο-
νικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 184).

6. Το άρθρο 40 του ν. 849/1978 «Περί παροχής κινή-
τρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικονομι-
κής αναπτύξεως της Χώρας» (Α’ 232), όπως συμπληρώ-
θηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 (Α’ 57).

7. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’143).

8. Την υπ’ αρ. 80/18.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση 
Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολί-
τη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β’ 3058).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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9. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά-
θεση Αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Οικονομικών, 
Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

10. Την Προκήρυξη 9Κ/2021 (ΑΣ.Ε.Π. 58).
11.Την υπό στοιχεία 4119οικ/9.3.2021 απόφαση Υφυ-

πουργού Προστασίας του Πολίτη «Λειτουργία επιτροπών 
υγειονομικών, αθλητικών και ψυχοτεχνικών δοκιμασιών 
και τρόπος διεξαγωγής των υγειονομικών εξετάσεων, 
των αθλητικών και ψυχοτεχνικών δοκιμασιών για την 
πρόσληψη προσωπικού και την πλήρωση των θέσεων 
των κλάδων Δ.Ε. Φύλαξης και Δ.Ε. Προσωπικού Εξω-
τερικής Φρούρησης των Καταστημάτων Κράτησης» 
(Β’ 1132).

12. Την υπ’ αρ. 22418/5.10.2022 εισήγηση Προϊστα-
μένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και 
Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Αντε-
γκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη ύψους κατ’ εκτίμηση 20.560,00 € 
που βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων της Γενικής 
Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργεί-
ου Προστασίας του Πολίτη του οικονομικού έτους 2022 
στον ειδικό Φορέα 10572020000000 Α.Λ.Ε 2120207001.

14.Την υπ’  αρ. 6330/10.3.2022 (ΑΔΑ:ΨΙΣΡ46ΜΤΛΒ-
ΜΝΦ) απόφαση έγκρισης πίστωσης δαπάνης του Γενικού 
Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη. 

15.Την υπό στοιχεία 26652οικ/18.10.2022, (ΑΔΑ: 
ΨΝΛ146ΜΤΛΒ-ΛΘ8) απόφαση Υφυπουργού Προστασίας 
του Πολίτη «Συγκρότηση και ορισμός μελών Υγειονομι-
κών, Αθλητικών και Ψυχοτεχνικών Επιτροπών της Γενικής 
Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργεί-
ου Προστασίας του Πολίτη, για την πρόσληψη με σειρά 
προτεραιότητας τετρακοσίων δεκαέξι (416) θέσεων μό-
νιμου προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των 
κλάδων ΔΕ Φύλαξης και ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής 
Φρούρησης των Καταστημάτων Κράτησης, όπως ορίζε-
ται στην προκήρυξη 9Κ/2021 (Α.Σ.Ε.Π. 58)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 984).

16. Το γεγονός ότι οι προβλεπόμενες υγειονομικές εξε-
τάσεις και οι αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες, στις 
οποίες υποβάλλονται οι υποψήφιοι των κλάδων Δ.Ε. Φύ-
λαξης και Δ.Ε. Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης των 
Καταστημάτων Κράτησης για την πλήρωση αντίστοιχων 
θέσεων, διενεργούνται από επιτροπές του Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη.

17. Τη διασφάλιση της απρόσκοπτης διεξαγωγής των 
διαγωνιστικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε την αποζημίωση των προέδρων, με-
λών, γραμματέων που μετέχουν στις διαδικασίες υγει-
ονομικών εξετάσεων και αθλητικών και ψυχοτεχνικών 
δοκιμασιών, στις οποίες υποβάλλονται οι υποψήφιοι για 
την πλήρωση των θέσεων των κλάδων Δ.Ε. Φύλαξης και 
Δ.Ε. Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης των Καταστη-
μάτων Κράτησης Φρούρησης των Καταστημάτων Κρά-
τησης σύμφωνα με την Προκήρυξη 9Κ/2021 (Α.Σ.Ε.Π. 58), 
ως ακολούθως:

1. Τριμελής Επιτροπή 
Υγειονομικών εξετάσεων

Προτεινόμενη ημερήσια 
αποζημίωση και έως 40 

ημέρες
α. Πρόεδρος 22 ΕΥΡΩ

β. Μέλη 19 ΕΥΡΩ

γ. Γραμματέας 19 ΕΥΡΩ

2. Τριμελής Επιτροπή 
Αθλητικών δοκιμασιών

Προτεινόμενη ημερήσια 
αποζημίωση και έως 40 

ημέρες
α. Πρόεδρος 22 ΕΥΡΩ

β. Μέλη 19 ΕΥΡΩ
γ. Γραμματέας 19 ΕΥΡΩ

3. Πενταμελείς 
Επιτροπές Ψυχοτεχνικών 

δοκιμασιών

Προτεινόμενη ημερήσια 
αποζημίωση και έως 40 

ημέρες
α. Πρόεδρος μέλος του 

ΑΣΕΠ 22 ΕΥΡΩ

β. Μέλη 19 ΕΥΡΩ
γ. Γραμματέας 19 ΕΥΡΩ

Σε κάθε περίπτωση αναπλήρωσης, η αποζημίωση που 
προβλέπεται για το τακτικό μέλος επιμερίζεται αναλο-
γικά στο τακτικό και αναπληρωματικό μέλος, κατά το 
μέρος της συμμετοχής τους την οποία βεβαιώνει ο Πρό-
εδρος της Επιτροπής.

2. Το σύνολο των πρόσθετων μηνιαίων αμοιβών ή 
απολαβών των ανωτέρω, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
όριο των χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ το μήνα και σε 
κάθε περίπτωση το όριο των τριών χιλιάδων εξακοσίων 
(3.600) ευρώ το έτος.

Οι πάσης φύσεως αμοιβές υπολογίζονται κατά το μήνα 
πραγματοποίησης της αντίστοιχης εργασίας.

3. Οι αποζημιώσεις που προβλέπονται από την απόφα-
ση αυτή καταβάλλονται μετά το πέρας όλης της διαγωνι-
στικής διαδικασίας, με την έκδοση τακτικών χρηματικών 
ενταλμάτων πληρωμής, σε βάρος του προϋπολογισμού 
της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη αφού υποβληθούν 
οι σχετικές βεβαιώσεις ή λοιπά παραστατικά, επιμέλεια 
των Προέδρων των Επιτροπών, που δικαιολογούν βάσει 
της παρούσας την καταβολή αποζημίωσης.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ 
της υπό στοιχεία 26652οικ/18.10.2022 απόφασης Συ-
γκρότησης και Ορισμός μελών Υγειονομικών, Αθλητι-
κών και Ψυχοτεχνικών Επιτροπών (Υ.Ο.Δ.Δ. 984) στις 
19.10.2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2022 

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υφυπουργός 
Υπουργός Οικονομικών Προστασίας του Πολίτη
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
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2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

  ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

   Αριθμ. 533032 
Παράταση μεταβατικά της θητείας του Προέδρου 

και του Αντιπροέδρου και διορισμός των λοιπών 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανι-

σμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 3 του π.δ. 311/1994 «Καταστατικό του 

Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας» (Α’ 165), όπως 
αντικαταστάθηκε ως προς το πρώτο εδάφιο με τις δια-
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου 45 του ν. 4531/2018 (Α’ 62),

β. του άρθρου 69 του ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτη-
σία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» (Α’ 25), 

γ. των άρθρων 20 έως 23 του ν. 4735/2020 «Τροπο-
ποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο 
επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση ορ-
γανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένει-
ας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού 
Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις 
για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λει-
τουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 197) και ειδικότερα της παρ. 2 του 
άρθρου 22, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 48 του 
ν. 4772/2021 (Α’ 17),

δ. του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού» (Α’ 7) και τη διόρθωση σφάλματος (Α’ 158), 

ε.  του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανα-
σύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και με-
τονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονο-
μίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργεί-
ου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουρ-
γείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114),

στ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

ζ. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

η. Την υπ’ αρ. 8071/11.1.2021 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, Νικόλαο Γιατρομανωλάκη» (Β’ 35).

2. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/
576332/43981/42915/1336/23.10.2019 [(Υ.Ο.Δ.Δ. 889 -Δι-
όρθωση σφάλματος (Υ.Ο.Δ.Δ. 954)] απόφαση της Υπουρ-
γού Πολιτισμού και Αθλητισμού, με την οποία διορίστη-
καν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού 
Πνευματικής Ιδιοκτησίας όπως τροποποιήθηκε μετα-
γενέστερα με τις υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/
ΤΔΥΕΦ/26628/2543/2495/154/20.1.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 50) 
και ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/718289/72675/
49776/46553/1578/18.12.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1054) όμοιες 
αποφάσεις.

3. Το υπό στοιχεία 71010/21.2.2022 έγγραφό μας προς 
το Α.Σ.Ε.Π. που αφορά στην αποστολή αιτημάτων για 
την επιλογή διοικήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 4735/2020 εποπτευομένων από το ΥΠ.ΠΟ.Α. φορέων 
για το β’ εξάμηνο του έτους 2022, μεταξύ των οποίων και 
του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας, αποφασίζουμε:

Α. Παρατείνουμε μεταβατικά από την λήξη της (λήξη 
θητείας 25.10.2022) τη θητεία του Προέδρου και του 
Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργα-
νισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο 
από το ΥΠ.ΠΟ.Α.), μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικα-
σίας επιλογής των οργάνων διοίκησης της παρ. 1 του 
άρθρου 20 του ν. 4735/2020 (Α’ 197), σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 22 του 
ν. 4735/2020, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις 
του άρθρου 48 του ν. 4772/2021 ως ακολούθως:

1) Παναγιώτη Τσίρη του Βασιλείου, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 107187, 
Ομότιμο Καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου στο Τμήμα Κοι-
νωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, ως Πρόεδρο.

2) Κωνσταντίνο Κουτσαντώνη του Σπήλιου, με Α.Δ.Τ. 
ΑΗ 007627, Δικηγόρο Αθηνών, ως Αντιπρόεδρο.

Β. Διορίζουμε με τριετή θητεία ως μέλη του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτη-
σίας τους κάτωθι ως εξής:

3) Ιωάννα Χαραλάμπους του Παναγιώτη, με Α.Δ.Τ. 
ΑΚ 558102, Δικηγόρο, ως μέλος.

4) Φερενίκη Παναγοπούλου του Θεοδώρου,με Α.Δ.Τ. 
ΑΚ 633133, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου, Δι-
κηγόρο, ως μέλος.

5. Ελευθέριο Βόγκλη του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. Χ 214996, 
Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης 
του Παντείου Πανεπιστημίου,Δικηγόρο, ως μέλος.

6. Κλεοπάτρα Κούτρα του Σπυρίδωνος, με Α.Δ.Τ. 
ΑΜ 594296, Δικηγόρο, ως μέλος.

7. Βασιλική Αλιμπέρτη του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. Χ 676087, 
Δικηγόρο, ως μέλος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2022

Η Υπουργός Ο Υφυπουργός
 ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ ΓΙΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ   



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ5076 Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 1055/11.11.2022

*14010551111220004*

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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