
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, που πληρούνται από άτομα που 
προστατεύονται από τον ν. 2643/1998 και κατα-
νομή των θέσεων αυτών.

2 Τροποποίηση της υπ’  αρ. 4111.08-01/1002/
24-3-2020 κοινής απόφασης των Υφυπουργών 
Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής «Καθορισμός του ποσού που καταβάλλεται 
για το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου για 
το έτος 2020» (Β’ 1165).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    31371/755 (1)
Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο 

Δικαιοσύνης, που πληρούνται από άτομα που 

προστατεύονται από τον ν. 2643/1998 και κατα-

νομή των θέσεων αυτών. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2643/1998 «Μέριμνα 

για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 220), όπως τροποποιήθηκε με την 
παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 4611/2019 (Α’ 73).

2. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./104/13657/
16-07-2020 απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουρ-
γικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ. 1) με την οποία 
εγκρίθηκε η κίνηση διαδικασιών πλήρωσης τεσσάρων 
χιλιάδων δεκαπέντε θέσεων (4.015) τακτικού προσωπι-
κού, εκ των οποίων εκατόν εξήντα (160) θέσεις Γραμμα-
τέων σε δικαστήρια και δικαστικές υπηρεσίες της χώρας 
(Υπουργείο Δικαιοσύνης).

3. Το υπό στοιχεία 36331οικ./29-07-2020 έγγραφο του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης για την έκδοση απόφασης κα-

θορισμού θέσεων που θα πληρωθούν από άτομα προ-
στατευόμενα από τον ν. 2643/1998.

4. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

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

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

7. Το γεγονός ότι η απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Καθορίζουμε το συνολικό αριθμό των θέσεων ερ-
γασίας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, που πρόκειται να 
πληρωθούν από άτομα που προστατεύονται από τις 
διατάξεις του ν. 2643/1998, σε έντεκα (11).

Β. Κατανέμουμε τις ανωτέρω θέσεις ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΘΕΣΕΙΣ
ν. 2643/1998

α) Άτομα με ειδικές ανάγκες 
(πρώτο εδάφιο της περ. β΄ 
της παρ. 1 του άρθρου 1, ν. 2643/1998)

3

β) Πολύτεκνοι (περίπτωση α΄ της παρ. 1
του άρθρου 1 του ν. 2643/1998,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

2

γ) Εθνική Αντίσταση (περίπτωση γ΄ 
της παρ. 1 του άρθρου 1 του
ν. 2643/1998)

1

δ) Έμμεση ΑΜΕΑ (δεύτερο εδάφιο 
της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 1
του ν. 2643/1998)

1

ε) Ανάπηροι πολέμου και τέκνα τους 
κ.λπ. (περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 1 του ν. 2643/1998)

1

στ) Τρίτεκνοι (περίπτωση α΄ 
της παρ. 1 του άρθρου 1 του
ν. 2643/1998, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει)

3

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Γ. Κατανέμουμε τις ανωτέρω θέσεις ως εξής:

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΛΑΔΟΣ/

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙA 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΘΕΣΕΙΣ 

ν. 2643/1998
1 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Πολυτέκνων 1
2 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΑμεΑ 1

3 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Εθνικής Αντίστασης 1

4 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Έμμεση ΑμεΑ 1

5 ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ 
ΑΘΗΝΩΝ ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΑμεΑ 1

6 ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ 
ΑΘΗΝΩΝ ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Τριτέκνων 1

7 ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΑμεΑ 1
8 ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Πολυτέκνων 1

9 ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Αναπήρων Πολέ-
μου, τέκνα τους 1

10 ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Τριτέκνων 1

11 ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Τριτέκνων 1

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Aθήνα, 31 Αυγούστου 2020

Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 4111.08-01/2349 (2)
Τροποποίηση της υπ’  αρ. 4111.08-01/1002/

24-3-2020 κοινής απόφασης των Υφυπουργών 

Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 

του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-

κής «Καθορισμός του ποσού που καταβάλλεται 

για το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου για 

το έτος 2020» (Β’ 1165). 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 4551/2018 

«Μηχανισμός Εφαρμογής, Κρατική Εποπτεία και Γενικοί 
Όροι Υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδύναμου (Μ.Ι) 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 116), όπως ισχύει.

β) Του άρθρου 13 του 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

γ) Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με υπο-
χρεωτική την ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των Κυβερ-
νητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο ”πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ” και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 112).

δ) Του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/
ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

ε) Του άρθρου 13 του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, 
τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσε-
ων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 (Α’ 265), 
Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 
(ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση 
του ν. 3419/2005 και άλλες διατάξεις» (Α’ 297).

στ) Του ν. 4538/2018 «Μέτρα για την προώθηση των Θε-
σμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 85).

ζ) Της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 4551/2018 
«Μηχανισμός Εφαρμογής, Κρατική Εποπτεία και Γενικοί 
Όροι Υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδύναμου (Μ.Ι) 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 116), όπως ισχύει.

η) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α’ 98).

θ) Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία 
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
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Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114),

ι) Του άρθρου 5 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρε-
ώσεων από τους Διατάκτες» (Α’ 145).

ια) Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181).

ιβ) Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

ιγ) Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26).

ιδ) Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση και μετο-
νομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ των Υπουργείων» (Α’ 119).

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

ιστ) Του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ιζ) Της υπό στοιχεία Υ44/5-8-2020 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3299).

ιη) Της υπ’ αρ. 85847/11.8.2020 απόφασης του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 3375).

κ) Της υπ’ αρ. 2903.5/92965/2019 απόφασης του 
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Υπα-
γωγή υπηρεσιών και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους 
Γενικούς Γραμματείς, Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και 
Ναυτιλιακών Επενδύσεων, Αιγαίου και Νησιωτικής Πο-
λιτικής και σε Υπηρεσιακά Όργανα του Υπουργείου Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Β΄ 5056).

κα) Της υπ’ αρ. 134453/23-12-2015 (ΑΔΑ: ΒΖΚ54653Ο7-
ΥΔ6) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Οι-
κονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ρυθμίσεις για τις 
πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων», (Τροποποίηση και αντικατάσταση της 
46274/26.09.2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 2573).

κβ) Της υπ’ αρ. 4111.08-01/1002/24.03.2020 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κα-
θορισμός του ποσού που καταβάλλεται για το μέτρο του 
Μεταφορικού Ισοδύναμου για το έτος 2020» (Β’ 1165).

κγ) Της υπ’ αρ. 4235/06.02.2020 (ΑΔΑ: ΨΟ7Ε46ΜΤΛ
Ρ0ΒΛ) εγκυκλίου Οδηγιών για την έγκριση και χρημα-
τοδότηση του ΠΔΕ 2020 και τον Προγραμματισμό Δα-
πανών ΠΔΕ 2021-2023 του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης.

2. Την κατάργηση του υπολόγου-φυσικού προσώπου 
και για το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4337/2015 
«Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονο-
μικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» 
(Α’ 129).

3. Το από 11-04-2019 Τεχνικό Δελτίο του έργου «Μέτρα 
για τη Μείωση των Ενδοπεριφερειακών Ανισοτήτων, τη 
Συγκράτηση και τη Συνοχή του Πληθυσμού στα νησιά».

4. Το υπ’ αρ. 2840.40-01/1452/2019/30-04-2019 έγγρα-
φο του Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης 
και Δημοσίων Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Αι-
γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που αφορά την «Υποβολή 
προτάσεων ΠΔΕ 2019 και προγραμματισμού δαπανών 
ΠΔΕ 2020-2022 της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής».

5. Το υπ’ αρ. 18/31-7-2020 Υπηρεσιακό Σημείωμα της 
Διεύθυνσης Νησιωτικής Πολιτικής της Γενικής Γραμμα-
τείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

6. Την ανάγκη αύξησης του προϋπολογισμού του μέ-
τρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου λόγω της συμμε-
τοχής της νήσου Κρήτης για λόγους COVID-19 το 2020 
στο σκέλος των Επιχειρήσεων, καθώς και της αυξημένης 
συμμετοχής Επιβατών και Επιχειρήσεων σε αυτό.

7. Το υπ’ αρ. 2812.7/50253/2020/3-08-2020 εισηγη-
τικό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, σύμφωνα με το οποίο από τα ανωτέρω προκα-
λείται αύξηση της δαπάνης ύψους 42.000.000,00 ευρώ, 
η οποία θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις της ΣΑΕ 
033 του Π.Δ.Ε. έτους 2020 του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, Ειδικός Φορέας Γενική Γραμμα-
τεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, έργο με κωδικό 
2018ΣΕ03300006, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Το άρθρο 1 της υπ’ αρ. 4111.08-01/1002/24-3-2020 

κοινής απόφασης των Υφυπουργών Οικονομικών - Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής (Β’ 1165) αντικαθίσταται ως εξής:

«Καθορίζεται το ποσό που καταβάλλεται για την εφαρ-
μογή του έργου του Μεταφορικού Ισοδύναμου για το 
έτος 2020 στο ποσό των εκατόν είκοσι δύο εκατομμυρίων 
(122.000.000,00) ευρώ. Το ποσό αυτό θα κατανεμηθεί για 
την εφαρμογή του μέτρου σε επιβάτες, εμπορεύματα και 
καύσιμα.».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δη-
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός Ανάπτυξης 
Οικονομικών  και Επενδύσεων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ   
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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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