
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Διαπίστωση του ποσού που αντιστοιχεί στο εθνι-
κό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα (το 
ατομικό και το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του 
οικογενειακού).

2 Καθορισμός αναγκών εποχικού προσωπικού Παι-
δικών Εξοχών - Κατασκηνώσεων του Κρατικού 
Προγράμματος έτους 2020.

3 Άσκηση υποψηφίου δικηγόρου στο Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τροπο-
ποίηση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονο-
μικών και Δικαιοσύνης.

4 Καθορισμός ωρών λειτουργίας των Κέντρων Εξυ-
πηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 83842/Ζ1 (1)
   Διαπίστωση του ποσού που αντιστοιχεί στο εθνι-

κό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα (το 

ατομικό και το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του 

οικογενειακού). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν.4485/2017 

(Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαί-
δευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν.3469/2006 (Α΄ 131) «Εθνικό Τυ-
πογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες δια-
τάξεις».

3. Τις διατάξεις του ν.3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της 
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" 
και άλλες διατάξεις»,όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α΄143) «Αρχές Δημο-
σιονομικής Διαχείρισης ....και άλλες διατάξεις».

5. Το π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

6. Το 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).

7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄121).

8. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

9. Την υπ’ αρ. 6632/Υ1/20-7-2019 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παι-
δείας και Θρησκευμάτων, Βασίλειο Διγαλάκη» (Β΄3009).

10. Τα δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και ειδικότε-
ρα το Δελτίο Τύπου της 19-6-2020 «Κίνδυνος Φτώχειας 
-Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοι-
κοκυριών: Έτος 2019 (Περίοδος αναφοράς εισοδήματος: 
Έτος 2018)».

11. Την ανάγκη διαπίστωσης του ποσού που αντιστοι-
χεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα 
(το ατομικό και το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του οι-
κογενειακού). 

12. Την υπ’ αρ. Φ.1/Γ/303/78841/Β1/23-6-2020 εισήγη-
ση της Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, από την οποία προκύπτει ότι από την παρούσα 
απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατι-
κού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Διαπιστώνουμε ότι το ποσό που αντιστοιχεί στο εθνικό 
διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα για την εφαρ-
μογή των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 
κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, ανέρχεται για μεν 
το ατομικό εισόδημα σε οκτώ χιλιάδες εκατόν ενενήντα 
πέντε ευρώ (8.195,00 €) (100% του εθνικού διάμεσου 
διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος) , για δε το οικογε-
νειακό ισοδύναμο σε πέντε χιλιάδες επτακόσιες τριάντα 
έξι ευρώ και πενήντα λεπτά (5.736,50 €) (70% εθνικού 
διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 1 Ιουλίου 2020 

Ο Υφυπουργός

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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   Αριθμ. Δ1/23791/7995 (2)
Καθορισμός αναγκών εποχικού προσωπικού Παι-

δικών Εξοχών - Κατασκηνώσεων του Κρατικού 

Προγράμματος έτους 2020.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) του αρ. 9 παρ. 8 του ν. 3812/2009 (Α΄ 234) «Αναμόρ-

φωση συστήματος προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα και 
άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 
του αρ. 8 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47),

β) του αρ. 21 του ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει,

γ) του αρ. 19, παρ. 4-6, του ν. 2646/1998 (Α΄ 236), όπως 
αυτές αντικαταστάθηκαν με το αρ. 57 του ν. 4520/2018 
(Α΄30),

δ) του αρ. 4 της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280), όπως συμπλη-
ρώθηκε με την παρ. 2 του αρ. 8 του ν. 4325/2015 (Α΄ 
47) «Απλούστευση και επιτάχυνση διαδικασιών προσλή-
ψεων εποχικού προσωπικού και συμβάσεων μίσθωσης 
έργου»,

ε) του αρ. 94 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) παρ. 3Β περ. 10.
2. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου 

της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

3. Το π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) «Οργανισμός Υπουργείου 
Οικονομικών».

4. Το π.δ. 134/2017 (Α΄168) «Οργανισμός Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων».

5. Το π.δ. 141/2017 (Α΄ 180) «Οργανισμός Υπουργείου 
Εσωτερικών».

6. Το π.δ. 84/2019 (Α΄123) «Σύσταση και κατάργηση 
Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

7. Τις αρ. 23288/1297/16-6-2020 και 13186/795/
24-3-2020 εισηγήσεις του Προϊσταμένου Γ.Δ.Ο.Υ., σύμ-
φωνα με την οποία από την υλοποίηση της παρούσας, 
το κόστος μισθοδοσίας περιλαμβάνεται στη δαπάνη 
ύψους 3.410.000,00€ που προβλέφθηκε στην υπ' αρ. 
Δ11/6385/148/10-4-2019 (Β΄1904) κοινή υπουργική 
απόφαση με θέμα «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουρ-
γίας κατασκηνώσεων του κρατικού προγράμματος σε 
Δήμους» για το έτος 2020, και ως εκ τούτου δεν προ-
κύπτει επιπλέον επιβάρυνση στον Π/Υ του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

8. Τις υπ’ αρ. 61497/14291/17-1-2020 (ΑΔΑ: Ψ61446
ΜΤΛΚ-ΠΩ8) και 12390/2428/13-3-2020 (ΑΔΑ: ΨΑ8346
ΜΤΛΚ-ΥΡΩ) αποφάσεις της Διεύθυνσης Οικονομικής 
Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων, για τη δέσμευση πιστώσεων ύψους 
3.069.000,00€ και 341.000,00€ που καταχωρίσθηκαν με 
α.α. 6691 και 28310 αντίστοιχα στο Βιβλίο Εγκρίσεων 
και Εντολών Πληρωμής του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων.

9. Την υπ’ αρ. Δ11/6385/148/10-4-2019 (Β΄1904) (ΑΔΑ: 
6Ω2Φ46ΜΤΛΚ-ΘΗΨ) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα 
«Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων 
του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους», αποφασίζουμε:

Ορίζεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21
του ν. 2190/1994 και της παρ.8 του άρθρου 9 του 
ν. 3812/2009 όπως ισχύουν, οι ανάγκες σε προσωπικό 
των παιδικών εξοχών - κατασκηνώσεων του Κρατικού 
Προγράμματος έτους 2020 είναι εξακόσια εξήντα οκτώ 
(668) άτομα, εποχικού χαρακτήρα για διάστημα έως δύο 
(2) μήνες.

Η κατανομή του προσωπικού αυτού ανά ειδικότητα θα 
πραγματοποιηθεί με απόφαση του αρμοδίου οργάνου 
του οικείου φορέα.

Της διαδικασίας πρόσληψης των εργαζομένων που θα 
καλύψουν τις, βάσει της παρούσας, προσδιοριζόμενες 
ανάγκες, θα προηγηθεί έκδοση βεβαίωσης του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους περί κάλυψης της αμοιβής των 
εργαζομένων, καθώς και ανακοίνωση του άρθρου 21
του ν. 2190/1994.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της 
Κυβέρνησης.

  Αθήνα, 30 Ιουνίου 2020

Οι Υπουργοί

 Εργασίας
Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Εσωτερικών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Ι

Αριθμ. 26047 (3)
    Άσκηση υποψηφίου δικηγόρου στο Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τροπο-

ποίηση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικο-

νομικών και Δικαιοσύνης.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 13 παρ. 3 του ν.4194/2013 «Κώδικας 

Δικηγόρων» (Α΄ 208),
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 (Α΄ 133),

γ) των άρθρων 37 και 116 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό 
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης» (Α΄133).

2. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α΄145).

3. Την με υπ’ αρ. 8948/11-3-2020 κοινή απόφαση των 
υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης «Άσκηση υπο-
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ψηφίου δικηγόρου στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανε-
πιστήμιο Αθηνών» (Β΄938).

4. Την υπ’ αρ. 340/18-7-2019 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Θεόδωρο 
Σκυλακάκη» (Β΄3051).

5. Την υπ’ αρ. 140619ΕΞ2019/10-12-2019 απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομικών "Μεταβίβαση εξουσίας υπο-
γραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα 
.... Δημοσιονομικών κανόνων" (Β΄ 4584).

6. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011, όπως ισχύει και έχει 
τροποποιηθεί σήμερα,του ν. 4386/2016 ως ισχύει, καθώς 
και του ν. 5232/1932.

7. Την από 19-5-2020 (16η συνεδρία, θέμα 1ο) απόφα-
ση της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ.

8. Τα υπ’ αρ. 2020000859, 2020001890 και 2020010045 
έγγραφα της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας του ΕΚΠΑ 
για την δέσμευση της πίστωσης.

9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
συνολική δαπάνη ύψους 2.750 ευρώ για το τρέχον έτος 
που καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του 
προϋπολογισμού του ΕΚΠΑ οικονομικού έτους 2020 
(ΚΑΕ 00.0411.), και για το επόμενο έτος 2021 δαπάνη 
3.250 ευρώ, που θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 
ΕΚΠΑ του οικείου οικονομικού έτους.

1. Τροποποιούμε το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β 
της παρ. Α της υπ’ αρ. 8948/11-3-2020 κοινής απόφασης 
των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης (Β' 938), ως 
εξής: «Τα εξαμηνιαία χρονικά διαστήματα θα αρχίζουν την 
15η Ιουλίου 2020 και την 15η Ιανουαρίου του έτους 2021».

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω υπ’ αρ. 8948/2020 
κοινή υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 29 Ιουνίου 2020

Με εντολή Υφυπουργού Οικονομικών
Ο Γενικός Γραμματέας
Δημοσιονομικής Πολιτικής

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Ι

Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.70Α/39/12376 (4)
     Καθορισμός ωρών λειτουργίας των Κέντρων Εξυ-

πηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 1 παρ. 6 της πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας "Περί 
καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των 
δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συνα-
φών θεμάτων" που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
ν. 1157/1981 (Α΄ 126), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

β) του π.δ. 133/2017 (Α΄ 161) «Οργανισμός Υπουργείου 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης»,

γ) του π.δ. 81/2019 (Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευση, 
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορι-
σμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,

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

ε) του π.δ. 84/2019 (Α΄123) «Σύσταση και κατάργηση 
Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

2. Το άρθρο 19 της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 36857/13-6-
2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης 
αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρε-
σίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο 
της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2277).

3. Την υπ’ αρ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27-6-2006 (Β΄ 769) 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη-
σης και Αποκέντρωσης "Καθιέρωση ωρών προσέλευσης 
και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρε-
σιών και των Ν.Π.Δ.Δ.", όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 
ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25-7-2011 (Β΄ 1659) και ΔΙΔΑΔ/Φ. 70Α/
29/1329/31-1-2020 (Β΄ 409) υπουργικές αποφάσεις.

4. Την παρ. II της υπ’ αρ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/22055/27-8-2007 
(Β΄ 1769) απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δη-
μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός του 
ωραρίου λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πο-
λιτών (ΚΕΠ)».

5. Την υπ’ αρ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/22088/3-11-2011 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης (ΑΔΑ: 45ΒΖΧ-Ρ2Λ).

6. Την υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/119/οικ.11682/9-6-2020 
(ΑΔΑ:9Β3Π46ΜΤΛ6-Χ5Α) εγκύκλιο.

7. Την ανάγκη επαναφοράς σε πλήρη λειτουργία των 
δημοσίων υπηρεσιών στο πλαίσιο της βέλτιστης εξυπη-
ρέτησης των πολιτών και εξυπηρέτησης του δημοσίου 
συμφέροντος.

8. Το υπ’ αρ. 16003 ΕΞ 2020/17-6-2020 αίτημα του Υφυ-
πουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

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

1. Την κατάργηση της υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.70Α/32/οικ.7945/
16-3-2020 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Β΄ 865).

2. Για τις ώρες λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης 
Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και για το ωράριο εργασίας των υπαλ-
λήλων των Κ.Ε.Π. επανέρχονται σε ισχύ οι διατάξεις που 
ίσχυαν προ της έκδοσης της καταργούμενης υπ’αρ. 
ΔΙΔΑΔ/Φ.70Α/32/οικ.7945/16-3-2020 απόφασης του 
Υπουργού Εσωτερικών (Β΄ 865).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Ιουνίου 2020

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ   
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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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