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1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

   Με την υπ’ αρ. Π10ΚΛ-26371 από 01.07.2020 απόφαση 
του Υπουργού Εξωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 34 του Οργανισμού του Υπουρ-
γείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε ως Κώδικας με τον 
ν. 3566/2007 (Α΄ 117), τις διατάξεις του άρθρου 53 του 
π.δ. 410/1988 (Α΄ 191), τα πρακτικά της Συνεδρίασης του 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Εξωτερικών 
της 4ης Μαρτίου 2020, το οποίο γνωμοδότησε υπέρ 
της καταγγελίας της σύμβασης του Γεωργίου Παπαευ-
θυμίου του Νικολάου, καθώς έκρινε ότι στοιχειοθετείται 
σπουδαίος λόγος οφειλόμενος σε υπαιτιότητα του ερ-
γαζόμενου, αποφασίστηκε η καταγγελία της σύμβασης 
αορίστου χρόνου του Γεωργίου Παπαευθυμίου του Νι-
κολάου, συμβασιούχου αορίστου χρόνου στην Πρεσβεία 
Βουκουρεστίου.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: 9725097104/ 
10.06.2020).

  Ο Υπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

I

2     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

  Με την υπ΄ αρ. 45343 οικ. Φ.Α. 20133/24-07-2020 
απόφαση Υπαρχηγού Π.Σ. «Απόλυση του Πυροσβέστη 
Πενταετούς Υποχρέωσης (20133) Σουλελέ Νικολάου του 
Δημητρίου από τις τάξεις του Πυροσβεστικού Σώματος» 

και 1.-Τις διατάξεις: α.- του άρθρου 1 του ν. 3511/2006 
(Α΄258), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 63 του 
ν. 4249/2014 (Α΄73) και ισχύει σήμερα, β.-του άρθρου 
15 του ν. 3938/2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης 
Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας 
του Πολίτη και άλλες διατάξεις», γ.-του ν.δ. 935/1971 
«Περί καταστάσεως των οπλιτών Χωροφυλακής και των 
κατωτέρων οργάνων της Αστυνομίας Πόλεων και του Πυ-
ροσβεστικού Σώματος» (Α΄ 149), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει σήμερα, δ.- του άρθρου 2 του π.δ. 370/1987 
«Ρύθμιση θεμάτων Πυροσβεστικού Σώματος» (Α΄ 166), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, ε.-του π.δ. 
101/30-8-2012 (Α΄ 167) «Υπαγωγή του Πυροσβεστικού 
Σώματος στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη και τροποποίηση του π.δ. 215/2007», στ.-του π.δ. 
86/29-8-2018 (Α΄ 159) «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονο-
μασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη», 2.-Την 
υπ’ αρ. 2687 Φ.010.4/2/80 (Β΄ 308) απόφασης Υπουρ-
γού Δημόσιας Τάξης «Μεταβίβαση στον Υπαρχηγό του 
Πυροσβεστικού Σώματος αρμοδιότητες του Αρχηγού 
Πυροσβεστικού Σώματος», 3.-Την υπ’ αρ. 24451 Φ. 203.4/
30-04-2020 απόφαση Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώμα-
τος «Ανασυγκρότηση Δευτεροβαθμίου Ανακριτικού 
Συμβουλίου Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών Πυρο-
σβεστικού Σώματος, έτους 2020» (ΑΔΑ: ΩΝ7Ν46ΜΤΛΒ-
ΗΝΗ), 4.-Την υπ΄αρ. 74547 οικ. Φ.Α. 20133/30-11-2018 
απόφαση Υπαρχηγού Υποστήριξης Π.Σ. «Επιβολή ποινής 
αργίας δια απολύσεως δύο (2) μηνών στον Πυροσβέ-
στη Πενταετούς Υποχρέωσης (20133) Σουλελέ Νικόλαο 
του Αθανασίου», 5.-Την υπ΄αρ. 72712 οικ. Φ.Α. 20133/
07-11-2019 απόφαση Υπαρχηγού Υποστήριξης Π.Σ. «Επι-
βολή ποινής αργίας δια απολύσεως διάρκειας δύο (2) μη-
νών στον Πυροσβέστη Πενταετούς Υποχρέωσης (20133) 
Σουλελέ Νικόλαο του Αθανασίου», 6.-Την υπ΄αρ. 6622 
οικ. Φ.Α. 20133/29-01-2020 απόφαση Υπαρχηγού Π.Σ. 
«Παραπομπή στο Πρωτοβάθμιο Ανακριτικό Συμβού-
λιο του Πυροσβέστη Πενταετούς Υποχρέωσης (20133) 
Σουλελέ Νικολάου του Δημητρίου», 7.-Το υπ΄αρ. 31605 
οικ. Φ.Α. 20133/03-06-2020 έγγραφο Α.Π.Σ., με το οποίο 
κοινοποιήθηκε στον Πυροσβέστη Πενταετούς Υποχρέω-
σης (20133) Σουλελέ Νικόλαο του Δημητρίου το υπ΄αρ. 
01/2020 Πρακτικό του Πρωτοβαθμίου Ανακριτικού 
Συμβουλίου Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών Πυρο-
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σβεστικού Σώματος, έτους 2020, 8.-Την από 17-06-2020 
ένσταση του Πυροσβέστη Πενταετούς Υποχρέωσης 
(20133) Σουλελέ Νικολάου του Δημητρίου. 9,-Το υπ΄αρ. 
42554 οικ. Φ.Α. 20133/14-07-2020 έγγραφο Α.Π.Σ., με 
το οποίο κοινοποιήθηκε στον Πυροσβέστη Πενταετούς 
Υποχρέωσης (20133) Σουλελέ Νικόλαο του Δημητρίου 
το υπ΄αρ. 01/2020 πρακτικό του Δευτεροβαθμίου Ανα-
κριτικού Συμβουλίου Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών 
Πυροσβεστικού Σώματος, έτους 2020, 10. Το υπ΄αρ. 2458 
Φ.Α. 20133/16-07-2020 έγγραφο Π.Υ. Αιγίου «Υποβολή 
αποδεικτικού επίδοσης», σύμφωνα με το οποίο επιδόθη-
κε την 16-07-2020 το ανωτέρω Πρακτικό στον εν λόγω 
Πυροσβέστη Πενταετούς Υποχρέωσης, 11. Την υπ’  αρ. 
7999865635/24-07-2020 βεβαίωση διαγραφής από το 
Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, 
απολύεται από τις τάξεις του Πυροσβεστικού Σώματος 
από 16-07-2020, δηλαδή από την ημέρα, που κοινοποι-
ήθηκε σε αυτόν το πρακτικό απόφασης του Δευτερο-
βαθμίου Ανακριτικού Συμβουλίου Υπαξιωματικών και 
Πυροσβεστών Π.Σ., για πειθαρχικά παραπτώματα ο Πυ-
ροσβέστης Πενταετούς (20133) Υποχρέωσης Σουλελές 
Νικόλαος του Δημητρίου.

  Ο Υπαρχηγός

ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΛΕΦΤΟΣΠΥΡΟΣ

I

3  YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

    Με την υπ’ αρ. 29548/Δ1.9613/23-7-2020 απόφαση της 
Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπη-
ρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργεί-
ου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων διαπιστώνεται 
η αυτοδίκαια λύση της υπαλληλικής σχέσης του Ανυ-
φαντή Ιωάννη του Δημητρίου, υπαλλήλου κατηγορίας 
ΠΕ κλάδου Μηχανικών με βαθμό Α΄ από 20-07-2020, 
ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτη-
σης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 
του ν. 3528/2007.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9020313811/
24-7-2020).

  Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

Κ. ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΥ

I

4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

      Με την υπ’ αρ. Γ4α/Γ.Π.οικ 32146/20.5.2020 απόφαση 
της Προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Υπηρεσιών Υγείας 
του Υπουργείου Υγείας, μετά την 27ης/9.12.2019 Συνε-
δρίαση του Πενταμελούς Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής 
(ΚΕ.Σ.Υ.), που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 15 του ν. 2920/2001, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 Επιτελικό Κρά-
τος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνη-

σης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δη-
μόσιας διοίκησης (Α΄ 133), διορίζεται η ιατρός ΤΣΙΑΚΟΥ 
ΑΝΔΡΙΑΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ σε θέση ειδικευμένης ιατρού 
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ με εισαγωγικό 
βαθμό Επιμελητή Β΄ στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ», 
σε συνιστώμενη προσωρινή και προσωποπαγή θέση του 
κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ επί θητεία.

(Αριθμ. εγγράφου του Γενικού Λογιστηρίου του Κρά-
τους: 2/2011/16-1-2020).

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Υγείας: 1942/
21-5-2020).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6111467861/18.6.2020).

(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών: 43155/
18-6-2020/10.6.2020).

      Με την υπ’ αρ. Γ4β/12711/15.07.2020 απόφαση της 
Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας 
του Υπουργείου Υγείας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 2α του άρθρου 8 του ν. 4558/2018 
(Α΄ 140) και του άρθρου 33 του ν. 4272/2014 (Α΄ 145), του 
άρθρου 109, του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), όπως ισχύει, το 
γεγονός ότι η υπάλληλος κατά την 1η.08.2018 υπηρε-
τούσε για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εννέα (9) μη-
νών, στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. ΠΑΠΑΝΙ-
ΚΟΛΑΟΥ», σύμφωνα με τις υπ’ αρ. Δ3α/23822/7.7.2017, 
Δ3α/44236/22.12.2017, Δ3α/13043/11.4.2018 και Δ3α/ 
17566/16.5.2018 κοινές αποφάσεις των Διοικητών της 
3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και της 4ης 
Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης και το 
υπ’ αρ. οίκ.2318/4.6.2018 έγγραφο του Υπουργού Υγείας 
αναφορικά με την αυτοδίκαιη παράταση των μετακινή-
σεων μέχρι την 31η.12.2018, το υπ’ αρ. 20078/21.2.2020 
έγγραφο του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» για τη δέσμευση μιας κενής οργανι-
κής θέσης για τη μετάταξη της Φωτεινής ΚΙΚΑ, μετατάσ-
σεται η μόνιμη υπάλληλος Φωτεινή ΚΙΚΑ του Στέργιου, 
κλάδου ΠΕ Χημικών-Βιοχημικών-Βιολόγων, του Γενικού 
Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ», σε κενή ορ-
γανική θέση του κλάδου ΠΕ Χημικών-Βιοχημικών-Βιολό-
γων, στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. ΠΑΠΑΝΙ-
ΚΟΛΑΟΥ», με τον ίδιο βαθμό, ύστερα από αίτησή της.

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Υγείας: 2767/ 
15.07.2020).

  Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ

I

5       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 KAI ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Με την υπ’ αρ. 339550/23763/25056/24306/7221/ 
02.07.2020 απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδόθηκε 
κατόπιν της υπ’ αρ. 7/03.12.2019 ομόφωνα ληφθείσας, 
θετικής γνωμοδότησης του Δ΄ Πενταμελούς Υπηρεσια-
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κού Συμβουλίου (Τομέα Πολιτισμού) του ΥΠ.ΠΟ.Α. και 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 34 του 
π.δ. 410/1988 όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις 
του άρθρου 11 του ν. 3801/2009, σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 5 του ν. 4024/2011 και του 
άρθρου 19 παρ. 3 του ν. 4440/2016, όπως αντικαταστά-
θηκαν με την παρ. 6 του άρθρου 100 του ν. 4472/2017 
και ισχύουν και του άρθρου 37 του ν. 4622/2019, μετα-
τάσσεται ο Μπαρτζώκας Κωνσταντίνος του Δημητρίου, 
υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί-
στου χρόνου, με Β΄ βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο (5), 
από την ειδικότητα ΔΕ Εργατοτεχνιτών του ΥΠ.ΠΟ.Α., 
στην ειδικότητα ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησί-
ων Φυλάκων Αρχαιοτήτων του ΥΠ.ΠΟ.Α., με ταυτόχρονη 
μεταφορά της προσωποπαγούς θέσης που κατέχει, στο 
Μουσείο και Χώρο Νικοπόλεως, αρμοδιότητας της Εφο-
ρείας Αρχαιοτήτων Πρέβεζας, με τον αυτό βαθμό (Β΄) και 
το μισθολογικό κλιμάκιο (5) της ΔΕ κατηγορίας, επειδή 
έχει τα απαιτούμενα από το νόμο τυπικά προσόντα.

(Αριθμ. βεβ. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΟΥ/21322/15.07.2020).

  Ο Υπηρεσιακός Γραμματέας

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

I

6 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

      Με την υπ’ αρ. 28730 οικ./15-7-2020 απόφαση της 
Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Δι-
καιοσύνης, Διεθνών Νομικών Σχέσεων και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με: 1) Τις διατάξεις: α) του ν. 2190/1994 
(Α΄ 28) και κυρίως του άρθρου 18 του ως άνω νόμου, 
όπως ισχύουν, β) του ν. 2812/2000 (Α΄ 67), όπως ισχύουν, 
γ) του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40), όπως ισχύουν, 
δ) της παρ. 21 του άρθρου 9 του ν. 4057/2012 (Α΄ 54), 
ε) του άρθρου 33 του ν. 4590/2019 (Α΄ 17) στ) του άρ-

θρου 109 του ν.  4622/2019 (Α΄ 133), όπως ισχύουν, 
2) Την υπ’ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./158/34179/28-12-2015 
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της Π.Υ.Σ. 
33/2006, με την οποία εγκρίθηκε η πλήρωση των θέσε-
ων, 3) Την υπ’ αρ. 8Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ περί 
πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας εκατόν ογδόντα 
έξι (186) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής, 
Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο 
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές υπηρεσίες) 
(ΑΣΕΠ 23), 4) Τον πίνακα διοριστέων της προκήρυξης 
8Κ/2017 για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 21 
θέσεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας Υποχρεωτικής 
Εκπαίδευσης (Γ΄ 739), 5) Το γεγονός ότι ορισμένες από τις 
προκηρυχθείσες θέσεις δεν πληρώθηκαν λόγω ρητής ή 
σιωπηρής μη αποδοχής του διορισμού των αρχικά διο-
ριστέων που περιλαμβάνονταν στον προαναφερθέντα 
πίνακα διοριστέων, 6) Την υπ’ αρ. 69/5-2-2020 απόφαση 
του Β΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ, με την οποία διατίθενται υπο-
ψήφιοι προς διορισμό σε θέσεις που δεν πληρώθηκαν 
λόγω μη αποδοχής του διορισμού των αρχικά διορι-
στέων, 7) Την υπ’ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./116/27142/7-8-2018 
απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
« Κατανομή είκοσι ενός (21) δικαστικών υπαλλήλων σε 
Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
σύμφωνα με τα Οριστικά Αποτελέσματα της 8Κ/2017 
Προκήρυξης του ΑΣΕΠ» (Β΄ 3603),

8) Το υπ’ αρ. 2/69832/02-10-2018 έγγραφο του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους, 9) Τις αιτήσεις και τα απαιτού-
μενα δικαιολογητικά διορισμού των διοριστέων, διορί-
ζονται οι κάτωθι διοριστέοι της 8Κ/2017 Προκήρυξης 
ως δόκιμοι δικαστικοί υπάλληλοι με βαθμό Ε΄ προς πλή-
ρωση κενών οργανικών θέσεων του κλάδου Επιμελητών 
Δικαστηρίων, κατηγορίας ΥΕ, του τομέα Πολιτικών και 
Ποινικών δικαστηρίων και Εισαγγελιών της χώρας, ως 
ακολούθως:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩ-
ΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ. ΔΙΠΑΑΔ/
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕ-

ΡΙΚΩΝ

1 ΖΙΩΖΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ 7882311091/23-7-2020 53396/23-7-2020

2 ΜΑΣΟΥΡΑ 
ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ 1126038105/23-7-2020 53409/23-7-2020

3 ΠΑΛΙΑΚΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1288917432/17-7-2020 52124/17-7-2020

4 ΣΥΝΤΟΥΔΗ 
ΧΡΥΣΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ 

ΚΡΩΠΙΑΣ 7198204461/17-7-2020 52119/17-7-2020

Οι διοριζόμενοι στις θέσεις αυτές θα διανύσουν διετή δοκιμαστική υπηρεσία.
(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 31805/24-7-2020).

  Η Προϊσταμένη της Γεν. Διεύθυνσης κ.α.α.
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νομοθετικού Έργου, Διεθνών Σχέσεων και Δικαστικής Συνεργασίας

Α. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ   
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*03012350408200004*

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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