
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

2 Υπουργείο Οικονομικών

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα, 
την 09-11-2018, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνι-
κής Άμυνας, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις 
των άρθρων 21 παρ. 4 στ (1) και 5 ε του ν. 2439/1996, 32 
παρ. 1 και 91 παρ. 2 και 3 του ν. 3883/2010:

Προάγεται στο βαθμό του Υποστράτηγου, ανεξάρτητα 
από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων ο Ταξίαρχος 
(ΕΟΘ) Κοινού Νομικού Σώματος, Νικολαΐδης Ιωάννης 
του Αλεξάνδρου, AM: 47068, ο οποίος κρίθηκε κατά τις 
τακτικές κρίσεις 2016-2017 από το Συμβούλιο Αρχηγών 
Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) ως «Ευδοκίμως τερματίσας τη 
σταδιοδρομία του» και στη συνέχεια «Προακτέος» στο 
βαθμό του Υποστρατήγου σε αποστρατεία σύμφωνα με 
την αριθμ. 4/Σ.7ης/01 -03-2016 απόφασή του.

(Αριθμ. βεβ. ΓΕΣ/ΔΟΙ/2ο/1415292/14-11-2018).

  Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ KAMΜΕΝΟΣ

 

    Με προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα 
την 14-11-2018 με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
34 και 37 του ν.δ. 1400/1973:

Τίθενται σε αποστρατεία με αίτησή τους, με το βαθ-
μό που φέρουν και εγγράφονται στα στελέχη της εφε-
δρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 34 και 
37 του ν.δ. 1400/1973, οι παρακάτω Αξιωματικοί, των 
οποίων έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας - 
παραίτησης:

α. Λοχαγός Πεζικού Μέρμηγκα Ευαγγελία του Εμμα-
νουήλ (ΑΜ: 58021), που γεννήθηκε το έτος 1968 στην 
Αθήνα Αττικής.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9457948519/16-11-2018).

β. Λοχαγός Πεζικού Ζαφειροπούλου Παναγιώτα του 
Γεωργίου (ΑΜ: 58969), που γεννήθηκε το έτος 1968 στην 
Αθήνα Αττικής.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1031227332/16-11-2018).

γ. Λοχαγός Πεζικού Μπήτου Μαρία του Αθανασίου 
(ΑΜ: 60049), που γεννήθηκε το έτος 1970 στα Τρίκαλα 
Τρικκαίων.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7352659966/16-11-2018).

δ. Λοχαγός Τεχνικού Τοπαλίδης Αριστείδης του Στυ-
λιανού (ΑΜ: 57851), που γεννήθηκε το έτος 1971 στα 
Γιαννιτσά Πέλλας.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3512184117/16-11-2018).

ε. Λοχαγός Υγειονομικού Ιατρών Μποβιάτσης Κων-
σταντίνος του Αθανασίου (ΑΜ: 61647), που γεννήθηκε 
το έτος 1984 στην Αθήνα Αττικής.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2893344161/16-11-2018).

στ. Λοχαγός Αρχιτεχνιτών Πεζικού Μπούσιος Ιωάννης 
του Κυριαζή (ΑΜ: 57270), που γεννήθηκε το έτος 1969 
στη Θεσσαλονίκη.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7287821041/16-11-2018).

ζ. Υπολοχαγός Πεζικού Αραμπατζής Ιωάννης του Εμ-
μανουήλ (ΑΜ: 60432), που γεννήθηκε το έτος 1974 στο 
Ντύσελντορφ.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1641201133/16-11-2018).

η. Υπολοχαγός Πεζικού Καρπέτης Ιωάννης του Κων-
σταντίνου (ΑΜ: 67002), που γεννήθηκε το έτος 1992 στην 
Αθήνα Αττικής.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1223314699/16-11-2018).

θ. Υπολοχαγός Τεθωρακισμένων Τουλάκης Ιωάννης 
του Χρήστου (ΑΜ: 58597), που γεννήθηκε το έτος 1972 
στα Τρίκαλα Τρικκαίων.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8164775177/16-11-2018).

ι. Υπολοχαγός Υλικού Πολέμου Ελμαλιώτης Φώτιος 
του Κωνσταντίνου (ΑΜ: 63457), που γεννήθηκε το έτος 
1984 στη Βέροια Ημαθίας.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1207711377/16-11-2018).

ια. Ανθυπολοχαγός Ταχυδρομικού Χρυσοπούλου Άρ-
τεμις του Δημητρίου (ΑΜ: 64229), που γεννήθηκε το έτος 
1979 στη Λογοράχη Πιερίας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5250404422/16-11-2018).

(Αριθμ. βεβ. ΓΕΣ/ΔΟΙ/ΤΜ.ΟΙΚ.ΣΧΕΔ.Π/Υ/1415641/
16-11-2018).

  Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

Ι 

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Αριθμ. απόφ. 403 
Προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση πενή-

ντα έξι (56) κενών οργανικών θέσεων Δόκιμων 

Δικαστικών Πληρεξουσίων στο Νομικό Συμβού-

λιο του Κράτους (ΝΣΚ)».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1 .Τις διατάξεις: 
α) των άρθρων 28 παρ. 1, 30, 31 και 32 του ν. 3086/2002 

«Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κα-
τάσταση των Λειτουργών και Υπαλλήλων του» (Α΄ 324), 
όπως ισχύουν,

β) των άρθρων 16, 17 και 19 έως 31 του π.δ. 238/2003 
«Εκτέλεση των διατάξεων περί Νομικού Συμβουλίου του 
Κράτους» (Α΄ 214), όπως ισχύουν.

2. Την απόφαση, με αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ Φ. ΕΓΚΡ./279/ 
32309/ΣΧΕΤ.: 34385/24-10-2018 της επιτροπής της πρά-
ξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρ. 2 παρ. 1), 
με την οποία αποφασίζει και εγκρίνει την κίνηση των 
διαδικασιών πλήρωσης με διαγωνισμό πενήντα έξι (56) 
κενών οργανικών θέσεων Δόκιμων Δικαστικών Πληρε-
ξουσίων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Υπουργείο 
Οικονομικών).

3. Το έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, 
με αριθμ. 2/66485/ΔΠΓΚ/Σχετ.: 2/66484/18-09-2018, 
σύμφωνα με το οποίο ορίζεται ότι η σχετική δαπάνη 
για την πρόσληψη πενήντα έξι (56) Δόκιμων Δικαστικών 
Πληρεξουσίων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους θα 
αντιμετωπιστεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον 
κρατικό προϋπολογισμό και θα βαρύνει τον προϋπολο-
γισμό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, στον οποίο 
θα μεταφερθούν οι αναγκαίες πιστώσεις (Ε.Φ. 1023-401) 
στους ΚΑΕ 2120101003, 2120123003, 2120124003, 
2120108003, 2190203099 και 2190202899.

4. Την εισήγηση του Προέδρου του Νομικού Συμβου-
λίου του Κράτους, με αριθμό πρωτ. 132117/03-09-2018.

5. Την ανάγκη άμεσης πλήρωσης πενήντα έξι (56) κενών 
οργανικών θέσεων Δόκιμων Δικαστικών Πληρεξουσίων 
στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, αποφασίζουμε:

Α. Προκηρύσσουμε διαγωνισμό για την πλήρωση 
πενήντα έξι (56) κενών οργανικών θέσεων Δόκιμων 
Δικαστικών Πληρεξουσίων στο Νομικό Συμβούλιο του 
Κράτους (Υπουργείο Οικονομικών).

Β. Ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 
Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019.

1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αθήνα, με βάση 
το πρόγραμμα που θα καταρτιστεί από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού, θα τοιχοκολληθεί τρεις (3) ημέρες πριν από 
την έναρξη του διαγωνισμού στο κατάστημα της Κεντρι-
κής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 
και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νομικού Συμβου-
λίου του Κράτους (http://www.nsk.gov.gr).

2. Η διαδικασία, το εξεταστικό κέντρο διεξαγωγής του 
διαγωνισμού, ο ορισμός των επιτηρητών, καθώς και κάθε 
άλλη λεπτομέρεια, η οποία αναφέρεται στους υποψή-
φιους, στους όρους και στον τρόπο διεξαγωγής του δι-
αγωνισμού, καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής 
Διαγωνισμού.

3. Οι αποφάσεις της Επιτροπής αναρτώνται στον πίνα-
κα ανακοινώσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους (Ακαδημίας 68, ισόγειο) και 
στην ιστοσελίδα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 
(http://www.nsk.gov.gr), με βάση το πρόγραμμα που θα 
καταρτιστεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ-
ΛΟΓΗΤΙΚΑ

4. Στον διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής, σύμ-
φωνα με το άρθρο 30 παρ. 4 του ν. 3086/2002, όσοι είναι 
δικηγόροι ή δικαστικοί λειτουργοί, έχουν συμπληρώσει το 
26ο έτος και δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται άριστη 
γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας, 
που αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρ. 28 του π.δ. 50/
2001 (Α΄ 39) όπως ισχύει σήμερα. Περαιτέρω απαιτού-
νται τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 30 παρ. 1, 
2 και 3 του ν. 3086/2002 και δεν πρέπει να υπάρχουν τα 
κωλύματα που αναφέρονται στα άρθρα 31 και 32 του 
ίδιου νόμου. Η ηλικία αποδεικνύεται κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρο 30 παρ. 5, 6 και 7 του ν. 3086/2002.

5. Τα απαιτούμενα προσόντα για τον διορισμό πρέπει 
να συντρέχουν κατά το χρόνο της έναρξης του διαγω-
νισμού και κατά τον χρόνο του διορισμού.

Μόνο το προσόν της ηλικίας αρκεί να υπάρχει κατά 
τον χρόνο έναρξης του διαγωνισμού (άρθρ. 30 παρ. 8 
ν. 3086/2002).

6. Τα κωλύματα δεν πρέπει να υπάρχουν τόσο κατά 
τον χρόνο του διαγωνισμού, όσο και κατά τον χρόνο του 
διορισμού (άρθρο 31 παρ. 2 ν. 3086/2002).

7. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν:
α. Αίτηση προς τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου 

του Κράτους, με πλήρη τα στοιχεία της αστυνομικής τους 
ταυτότητας, η οποία υποβάλλεται στην Κεντρική Υπηρε-
σία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Ακαδημίας 68 
(Γραμματεία, 7ος όροφος) μαζί με όλα τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά, δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες 
πριν από την ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού. Ως 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης λαμβάνεται η ημέ-
ρα κατάθεσης και πρωτοκόλλησής της στην Κεντρική 
Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Σε 
περίπτωση έλλειψης φυσικών σωματικών δεξιοτήτων 
κάποιου ενδιαφερόμενου, αυτός οφείλει να το αναφέρει 
στην αίτησή του προκειμένου (αν συντρέχει λόγος) να 
ληφθεί ειδική μέριμνα για τη διευκόλυνση συμμετοχής 
του στη διαγωνιστική διαδικασία.

β. Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης, η οποία 
έχει συνταχθεί μέσα σε ενενήντα ημέρες από την ημέρα 
γέννησης.
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γ. Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων, 
προκειμένου για άνδρα, ή στα γενικά μητρώα των δη-
μοτών, προκειμένου για γυναίκα, από το οποίο να προ-
κύπτει το έτος γέννησης, ο τρόπος και ο χρόνος κτήσης 
της ελληνικής ιθαγένειας.

δ. Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, 
στο οποίο να φαίνεται η ιδιότητα του αιτούντα ως εν 
ενεργεία δικηγόρου και οι τυχόν επιβληθείσες πειθαρ-
χικές ποινές. Για τους Δικαστικούς και Εισαγγελικούς Λει-
τουργούς, πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, από το οποίο να προκύπτουν, 
η ιδιότητα, ο χρόνος υπηρεσίας και οι τυχόν επιβληθείσες 
πειθαρχικές ποινές.

ε. Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α΄ για τους 
άνδρες, από το οποίο να προκύπτει η εκπλήρωση των 
στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή η νόμιμη απαλλαγή 
τους από αυτές.

στ. Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την άριστη 
γνώση της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας 
σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στην παρά-
γραφο 4 εδάφιο β΄ της παρούσας.

Δ. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
8. Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:
α) Συνταγματικό, Διοικητικό Δίκαιο και Διοικητική 

Δικονομία, β) Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο, γ) Πολιτική 
Δικονομία, δ) Στοιχεία Φορολογικού Δικαίου, ε) Στοιχεία 
Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας, στ) Στοιχεία 
Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ε. ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
9. Η εξέταση των διαγωνιζόμενων διεξάγεται σε δύο 

στάδια: προκριματικό και τελικό.
10. Το προκριματικό στάδιο περιλαμβάνει γραπτή εξέ-

ταση, σε διαφορετική ημέρα για καθένα, στα παρακάτω 
τρία μαθήματα: α) Συνταγματικό, Διοικητικό Δίκαιο και 
Διοικητική Δικονομία, β) Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο, 
γ) Πολιτική Δικονομία. Ο υποψήφιος, ο οποίος δεν θα 
προσέλθει για οποιονδήποτε λόγο κατά την έναρξη της 
εξέτασης ενός από τα μαθήματα του προκριματικού στα-
δίου, δεν μπορεί να μετάσχει σε αυτήν και αποκλείεται 
από τον διαγωνισμό.

11. Το τελικό στάδιο περιλαμβάνει προφορική εξέτα-
ση, σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού 
στα θέματα της ύλης των μαθημάτων: α) Συνταγματικό, 
Διοικητικό Δίκαιο και Διοικητική Δικονομία, β) Αστικό 

και Εμπορικό Δίκαιο, γ) Πολιτική Δικονομία, δ) Στοιχεία 
Φορολογικού Δικαίου, ε) Στοιχεία Ποινικού Δικαίου και 
Ποινικής Δικονομίας και στ) Στοιχεία Δικαίου της Ευρω-
παϊκής Ένωσης.

12. Η ικανότητα των διαγωνιζόμενων βαθμολογείται 
με κλίμακα βαθμολογίας από μηδέν (0) έως και δέκα 
πέντε (15). Γίνονται δεκτοί στο τελικό στάδιο του δια-
γωνισμού οι υποψήφιοι, των οποίων το άθροισμα των 
τελικών βαθμών της γραπτής εξέτασης, δίνει μέσο όρο 
βαθμολογίας οκτώ (8) αλλά σε καμία από τις γραπτές 
δοκιμασίες δεν έλαβαν βαθμό μικρότερο του έξι (6).

13. Ο βαθμός που αποτελεί τον μέσο όρο βαθμολογί-
ας του προκριματικού σταδίου και αυτός που αποτελεί 
τον μέσο όρο της προφορικής εξέτασης, αθροίζονται 
και διαιρούνται διά του δύο, προκειμένου να εξαχθεί 
ο τελικός βαθμός του υποψηφίου. Θεωρείται επιτυχών 
στον διαγωνισμό, ο υποψήφιος που έλαβε τελικό βαθμό 
τουλάχιστον οκτώ (8). Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων 
καθορίζεται από τον τελικό βαθμό. Σε περίπτωση ισο-
βαθμίας γίνεται κλήρωση κατά τα ειδικότερα οριζόμενα 
στον νόμο.

14. Για τη σειρά κατάταξης συντάσσεται πίνακας των 
επιτυχόντων, ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και ισχύει για ένα (1) έτος από τη δημοσί-
ευσή του. Από τον πίνακα και κατά τη σειρά επιτυχίας θα 
καλυφθούν πενήντα έξι (56) κενές οργανικές θέσεις του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, για τις οποίες έχουν 
εγκριθεί οι σχετικές πιστώσεις. Αν κατά τη διάρκεια ισχύ-
ος του πίνακα εγκριθούν πιστώσεις και για την πλήρωση 
άλλων κενών οργανικών θέσεων θα καλυφθούν από τον 
πίνακα αυτόν.

15. Η όλη διαδικασία του διαγωνισμού καθορίζεται 
με λεπτομέρεια στα άρθρα 16, 17 και 19 έως και 31 του 
π.δ. 238/2003 «Εκτέλεση των διατάξεων περί Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους» (Α΄ 214).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως (τ.Γ΄), σε τρεις (3) ημερήσιες εφημερίδες 
των Αθηνών και μία (1) της Θεσσαλονίκης και να τοιχο-
κολληθεί στο κατάστημα της Κεντρικής Υπηρεσίας του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

  Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2018 

Ο Υπουργός

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ  
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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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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,

*03013892211180004*
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