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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στον Δήμο Πυ-
λαίας - Χορτιάτη.

2 Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Πανεπιστή-
μιο Αιγαίου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 60597οικ. (1)
Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στον Δήμο Πυ-

λαίας - Χορτιάτη.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 13 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγό-

ρων» (Α΄ 208), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του 
ν. 4745/2020 (Α΄ 214).

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

δ) Των άρθρων 58 και 65 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτε-
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως ισχύει.

ε) Του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την 
ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων 
και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο 
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και 
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 105).

2. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Πυλαίας - Χορτιάτη (Β΄ 2809/2021).

3. Την υπό στοιχεία 98261 ΕΞ 2020/7.9.2020 (Β΄ 3777) 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
περί μεταβίβασης της εξουσίας υπογραφής «Με εντο-

λή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Δη-
μοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Γενικών 
Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής / Γενικού Λο-
γιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Την υπ’ αρ. 36017/9.8.2021 απόφαση του Υπουργού 
Δικαιοσύνης περί μεταβίβασης της εξουσίας υπογραφής 
« με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Δικαιο-
σύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Β΄ 3748).

5. Την υπ’ αρ. 211/2021 (ΑΔΑ:ΨΕ6ΡΩ1Ο-ΚΛ5) απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πυλαίας - Χορ-
τιάτη.

6. Την υπ’ αρ. 607/28997/19.8.2021 (ΑΔΑ:654ΣΩ1Ο-
Η71) απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης δα-
πάνης.

7. Την υπ΄ αρ. 30504/31.8.2021 βεβαίωση της αναπλη-
ρώτριας διευθύντριας των Οικονομικών Υπηρεσιών για 
την ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων.

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα-
λείται ετήσια συνολική δαπάνη ύψους είκοσι ενός χιλιά-
δων εξακοσίων ευρώ (21.600,00 €), η οποία για το τρέχον 
οικονομικό έτος ανέρχεται σε τρεις χιλιάδες εξακόσια 
ευρώ (3.600 €) που καλύπτεται από την εγγεγραμμένη 
πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού 
έτους 2021 (ΚΑ 02.10.6041.004 «Αποδοχές αποζημίω-
σης πρακτικής άσκησης ασκούμενων Δικηγόρων»). Για 
καθένα από τα επόμενα έτη ανάλογη δαπάνη αυτού του 
ύψους (21.600 €), βεβαιώνεται ότι θα εγγράφεται στον 
προϋπολογισμό του ανωτέρω Δήμου, του οικείου οικο-
νομικού έτους.

9. Τις ανάγκες υποβοήθησης του έργου της Νομικής 
Υπηρεσίας και των Νομικών Σύμβουλων του Δήμου κα-
θώς επίσης και την παροχή δυνατότητας απασχόλησης 
ασκούμενων δικηγόρων, αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε:
α) Τον αριθμό των υποψήφιων δικηγόρων που θα 

πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στη Νομική Υπη-
ρεσία του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη, σε τρία (3) άτομα.

β) Το χρονικό διάστημα άσκησής τους σε δώδεκα (12) 
μήνες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο β της παρ. 4 
του άρθρου 13 του ν. 4194/2013 (Α΄ 208), όπως αντικατα-
στάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4745/2020 (Α΄ 214).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

29 Νοεμβρίου 2021 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 5515

70611



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ70612 Τεύχος B’ 5515/29.11.2021

γ) Τη μηνιαία αποζημίωσή τους, στο ποσό των εξακο-
σίων (600) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε 
ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε 
ημερολογιακού μηνός.

Β. Καθορίζουμε τη σχετική διαδικασία επιλογής τους 
ως εξής:

α) Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα συντάσσονται σύμ-
φωνα με σχετικό υπόδειγμα που θα διατίθεται από τον 
Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη και θα υποβάλλονται στο πρω-
τόκολλο του Δήμου εντός δέκα (10) ημερών από την 
επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης της σχετικής 
πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου Πυλαίας - Χορ-
τιάτη.

β) Στις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν: ι) στοι-
χεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ιι) αριθμό μητρώ-
ου ασκούμενου, εάν έχουν ήδη εγγραφεί ως ασκούμενοι 
ή ότι έχουν καταθέσει την αίτηση και τα προβλεπόμενα 
δικαιολογητικά για εγγραφή στον οικείο Δικηγορικό 
Σύλλογο, αλλά δεν έχουν λάβει ακόμα αριθμό μητρώου 
ασκούμενου, καθώς εκκρεμεί η αποδοχή αίτησής τους, 
και ότι θα προσκομίσουν τη βεβαίωση εγγραφής τους 
αμέσως μόλις αυτή εκδοθεί, ιιι) στοιχεία επικοινωνίας 
(ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο 
και ηλεκτρονική διεύθυνση) και επισυνάπτουν το βιο-
γραφικό σημείωμά τους.

γ) Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υποψηφίων που συ-
γκεντρώνουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και πληρούν 
τις τεθείσες προϋποθέσεις, υπερβαίνουν τον αριθμό των 
διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή μεταξύ αυτών θα γίνεται 
με δημόσια κλήρωση παρουσία των ενδιαφερομένων 
στον Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη. Τα ονόματα των επιλεγέ-
ντων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Γ. Ορίζουμε το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης των 
ασκουμένων δικηγόρων, σε οκτώ (8) ώρες, ανάλογα με 
τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Υπεύθυνος της τήρησης και 
ελέγχου του παρουσιολογίου καθώς και της απασχό-
λησης των υποψηφίων δικηγόρων, είναι ο εκάστοτε 
Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου. Η 
αμοιβή των ασκουμένων θα καταβάλλεται με βάση το 
παρουσιολόγιο, με ένταλμα από την αρμόδια Διεύθυνση 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Δ. Στο τέλος της διαδικασίας χορηγείται στον ασκούμε-
νο δικηγόρο βεβαίωση ολοκλήρωσης της πρακτικής του 
άσκησης από τον εκάστοτε Προϊστάμενο της Νομικής 
Υπηρεσίας του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Aθήνα, 10 Νοεμβρίου 2021

Με εντολή  Με εντολή
Αναπληρωτή Υπουργού  Υπουργού Δικαιοσύνης
Οικονομικών Ο Γενικός Γραμματέας
Ο Γενικός Γραμματέας Δικαιοσύνης
Δημοσιονομικής  και Ανθρωπίνων 
Πολιτικής Δικαιωμάτων

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ ΠΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

Αριθμ. 60598οικ. (2)
Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Πανεπιστή-

μιο Αιγαίου.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Tου άρθρου 13 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγό-

ρων» (Α΄ 208), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του 
ν. 4745/2020 (Α΄ 214).

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

δ) Tου π.δ. 83/1984 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, 
Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» 
(Α΄ 31).

ε) Tου π.δ. 145/2007 «Οργανισμός Διοικητικών Υπη-
ρεσιών Πανεπιστημίου Αιγαίου» (Α΄ 184) και ειδικότερα 
την παρ. 4 του άρθρου 1 αυτού.

στ) Tης παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4485/2017 «Ορ-
γάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» καθώς και τις 
διατάξεις του άρθρου 48 με τίτλο: «Κέντρο Επιμόρφωσης 
και Δια Βίου Μάθησης» του ίδιου νόμου (Α΄ 114).

ζ) Tου άρθρου 119 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την 
ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων 
και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο 
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και 
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 105).

2. Την υπό στοιχεία 98261 ΕΞ 2020/7.9.2020 (Β΄ 3777) 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
περί μεταβίβασης της εξουσίας υπογραφής «Με εντο-
λή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Δη-
μοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Γενικών 
Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής / Γενικού Λο-
γιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την υπ’ αρ. 36017/9.8.2021 απόφαση του Υπουργού 
Δικαιοσύνης περί μεταβίβασης της εξουσίας υπογραφής 
«με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Δικαιοσύ-
νης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Β΄ 3748).

4. Την απόφαση της υπ’ αρ. 17/5.8.2021 συνεδρίασης 
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με θέμα (7.7): 
«Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Πανεπιστήμιο Αι-
γαίου».

5. Την υπ’ αρ. 18738/22.9.2021 (ΑΔΑ:ΨΞ8Η469Β7Λ-
ΦΣ3) απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης δα-
πάνης.

6. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται θα βα-
ρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου και συγκεκριμένα τον ΚΑ 0289Α για το επόμενο 
οικονομικό έτος (2022) με το ποσό των 14.400,00 ευρώ 
(2 θέσεις Χ 600 ευρώ Χ 12 μήνες) και για καθένα από τα 
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επόμενα οικονομικά έτη με το ποσό των 14.400,00 ευρώ 
(2 θέσεις Χ 600 ευρώ Χ 12 μήνες).

7. Τις ανάγκες υποβοήθησης του έργου του Πανεπι-
στημίου Αιγαίου και της Νομικής Υπηρεσίας αυτού, κα-
θώς επίσης και την παροχή δυνατότητας απασχόλησης 
ασκούμενων δικηγόρων, αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε:
1. Τον αριθμό των υποψήφιων δικηγόρων που θα 

πραγματοποιήσουν την άσκηση τους στη Νομική Υπη-
ρεσία του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε έως δύο (2) άτομα, 
από το έτος 2022.

2. Το χρονικό διάστημα της άσκησής τους θα διαρκεί 
μέχρι δώδεκα (12) μήνες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
εδάφιο β της παρ. 4, του άρθρου 13 του ν. 4194/2013 
(Α΄  208), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του 
ν. 4745/2020 (Α΄ 214).

3. Τη μηνιαία αποζημίωση των ασκούμενων δικηγό-
ρων στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ. Το παραπάνω 
ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά 
μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα κα-
ταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός.

Β. Καθορίζουμε τη σχετική διαδικασία ως εξής:
1. Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα υποβάλλονται στο 

πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Αιγαίου αυτοπροσώ-
πως, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την 
επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης της σχετικής 
πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αι-
γαίου. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση 
ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι 
κατά νόμο εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, 
τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα.

2. Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να 
υποβάλλουν τις αιτήσεις τους και ταχυδρομικά με συστη-
μένη επιστολή, εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας των 
δέκα (10) ημερολογιακών ημερών προς το Πανεπιστή-
μιο Αιγαίου. Στην περίπτωση αυτή το εμπρόθεσμο των 
αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει 
ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση 
του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Οι αι-
τήσεις των υποψηφίων θα φέρουν την επισήμανση «Για 
την πρακτική άσκηση ασκούμενων δικηγόρων» στην 
ακόλουθη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλή-
νη, Λόφος Πανεπιστημίου, Τ.Κ 81132, Κτήριο Διοίκησης, 
Κεντρική Διεύθυνση Διοικητικών Υποθέσεων - Γραφείο 
Πρωτοκόλλου και Διοικητικής Μέριμνας (τηλ. Επικοινω-
νίας: 2251036000).

3. Στις αιτήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερό-
μενες συμπληρώνουν αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του 

ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνουν: α) τα στοιχεία του 
Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας τους β) τον Αριθμό 
Μητρώου Ασκούμενου / Ασκούμενης, εάν έχουν ήδη 
εγγραφεί ως ασκούμενοι ή ότι έχουν καταθέσει την αί-
τηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για εγγραφή 
στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, αλλά δεν έχουν λάβει 
ακόμα αριθμό μητρώου ασκούμενου / ασκούμενης, κα-
θώς εκκρεμεί η αποδοχή αίτησής τους, και ότι θα προ-
σκομίσουν τη βεβαίωση εγγραφής τους αμέσως μόλις 
αυτή εκδοθεί, γ) τα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική 
διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική 
διεύθυνση) και δ) ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της άσκησής 
τους στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου διατηρούν την ιδιότητα 
του / της ασκούμενου / ασκούμενης δικηγόρου.

4. Με την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση συνυποβάλλο-
νται αντίγραφα τίτλων σπουδών, σύντομο βιογραφικό 
σημείωμα και η βεβαίωση εγγραφής του αιτούντος /
αιτούσης στο ειδικό μητρώο του οικείου δικηγορικού 
συλλόγου. Στην περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν 
τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή τους θα 
γίνεται με δημόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργείται στο 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου και τα ονόματα των επιλεγέντων 
θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του.

Γ. Ορίζουμε το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης 
των ασκούμενων δικηγόρων σε οκτώ (8) ώρες, ανάλογα 
με τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρη-
σης και ελέγχου του παρουσιολογίου και της άσκησης 
των απασχολούμενων δικηγόρων, θα είναι ο Προϊστάμε-
νος της Νομικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
Η αμοιβή των ασκουμένων θα καταβάλλεται με βάση το 
παρουσιολόγιο, με ένταλμα της Κεντρικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου».

Δ. Στο τέλος της άσκησης θα χορηγείται στον/στην 
ασκούμενο  /ασκούμενη σχετική βεβαίωση από τον Προ-
ϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Aθήνα, 3 Νοεμβρίου 2021

Με εντολή  Με εντολή
Αναπληρωτή Υπουργού  Υπουργού Δικαιοσύνης
Οικονομικών Ο Γενικός Γραμματέας
Ο Γενικός Γραμματέας Δικαιοσύνης
Δημοσιονομικής  και Ανθρωπίνων 
Πολιτικής Δικαιωμάτων

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ ΠΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
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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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