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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
17 Φεβρουαρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
1

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

2

Οργανισμοί - Λοιποί Φορείς

1

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Με την υπ’ αρ. 216/1733/05.02.2021 απόφαση του
Δημάρχου Ελασσόνας του Ν. Λάρισας, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τα άρθρα 6, 58 και 280 του ν. 3852/2010
(Α’ 87), το άρθρο 28 του ν. 4305/2014 (Α’ 237), τα άρθρα
28 και 28Α του ν. 4325/2015 (Α’ 47), όπως το τελευταίο
προστέθηκε με το άρθρο 24 του ν. 4368/2016 (Α’ 21), τα
άρθρα 1- 7, 13 και 15 του ν. 4440/2016 (Α’ 224), το άρθρο
79 του ν. 4604/2019 (Α’ 50), το άρθρο 50 του ν. 4674/
2020 (Α’ 53), το π.δ. 138/2010 (Α’ 231), την υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/648/οικ.19590/19.10.2020 (Α.Δ.Α.:
9Ξ2Μ46ΜΤΛ6-952) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Έναρξη κύκλου κινητικότητας 2020
στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας»,
την υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/671/22908/18.12.2020
(Α.Δ.Α.:ΩΓΡΣ46ΜΤΛ6-ΥΗΚ) Εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών, με θέμα: «Οδηγίες προς τους φορείς προέλευσης και υποδοχής για την υλοποίηση του Κύκλου
Κινητικότητας έτους 2020, στο πλαίσιο του Ε.Σ.Κ.», την
υπ’ αρ. 92801/31.12.2020 (ΥΟΔΔ 1094) απόφαση του
Υφυπουργού Εσωτερικών, με θέμα: «Αυτοδίκαιη απαλλαγή του Νικολάου Ντίτορα του Ευαγγέλου από τα καθήκοντα του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας και ορισμός ασκούντος καθήκοντα Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας», το υπ’ αρ. 20671/29.10.2020
αίτημα του Δήμου Ελασσόνας προς την Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας περί πλήρωσης
θέσεων με μετάταξη στο κύκλο κινητικότητας έτους
2020 στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας
(Ε.Σ.Κ.), το με κωδικό υποβολής 1239135128/30.10.2020
Αίτημα Πλήρωσης Θέσεων του Δήμου Ελασσόνας στο
Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου
του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο υποβλήθηκε
από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, την υπ’ αρ. 3112710871/09.12.2020 αί-
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τηση μετακίνησης του Ιωάννη Ζιάρρα του Θεοδώρου
στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου του Υπουργείου Εσωτερικών, του κύκλου κινητικότητας έτους 2020 στο πλαίσιο του Ε.Σ.Κ., το υπ’ αρ.
1354/28.01.2021 πρακτικό του τριμελούς οργάνου αξιολόγησης υποψηφίων του κύκλου κινητικότητας 2020
στα πλαίσια του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, για
τη θέση Υ.Ε. Εργατών Καθαριότητας, σύμφωνα με το
οποίο εγκρίνεται η μετάταξη του μονίμου υπαλλήλου
του Δ. Λαρισαίων, Ιωάννη Ζιάρρα του Θεοδώρου, για
την πλήρωση της προκηρυσσόμενης θέσης με μετάταξη,
με κωδ. θέσης: 1141346114, του κλάδου Υ.Ε. Εργατών
Καθαριότητας του Τμήματος Καθαριότητας, Αποκομιδής
Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης του Δήμου Ελασσόνας,
την υπ’ αρ. 3767/02.02.2021 Βεβαίωση του Δημάρχου
Λαρισαίων ότι ο μόνιμος υπάλληλος Ιωάννης Ζιάρρας
του Θεοδώρου, κλάδου Υ.Ε. 16 Εργατικού Προσωπικού
(για εργασίες καθαρισμού εσωτερικών και εξωτερικών
χώρων) πληροί τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή του
στο κύκλο κινητικότητας έτους 2020 στο πλαίσιο του
Ε.Σ.Κ., όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις των
παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, την υπ’ αρ. 2595/26.01.2021
Βεβαίωση του Δημάρχου Λαρισαίων για την γνησιότητα
των υποχρεωτικών και λαμβανομένων υπόψη για το διορισμό ή εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση δικαιολογητικών του Ιωάννη Ζιάρρα του Θεοδώρου, το υπ’ αρ. 3574/
01.02.2021 Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών του
υπαλλήλου από το Δήμο Λαρισαίων, μετατάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Λαρισαίων του Ν. Λάρισας,
Ιωάννης Ζιάρρας του Θεοδώρου, σε κενή οργανική θέση
στο Δήμο Ελασσόνας του Ν. Λάρισας, κλάδου Υ.Ε Εργατών Καθαριότητας, με κωδ. θέσης: 1141346114, του κύκλου κινητικότητας έτους 2020 στο πλαίσιο του Ενιαίου
Συστήματος Κινητικότητας (Ε.Σ.Κ.), επειδή συντρέχουν
οι νόμιμες προϋποθέσεις.
(Αρ. βεβ. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Δήμου Ελασσόνας: 1705/04.02.2021).
(Αρ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας: 24820/08.02.2021).
Με την υπ’ αρ. 29265/27.01.2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 70 και 73 του ν. 3528/2007 (Α’ 26), τα άρθρα 6, 159,
246 παρ. 3 και 253 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), την παρ. 5
του άρθρου 35 του ν. 4024/2011 (Α’ 226), το άρθρο 8 του
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ν. 4275/2014 (Α’ 149), το άρθρο 28 του ν. 4305/2014 (Α’ 237), τα άρθρα 28 και 28Α του ν. 4325/2015 (Α’ 47), το άρθρο 15 του ν. 4350/2015 (Α’ 161), το άρθρο 18 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39), το π.δ. 138/2010 (Α’ 231), την υπ’ αρ. 92801/
31.12.2020 (ΥΟΔΔ 1094) απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, με θέμα: «Αυτοδίκαιη απαλλαγή του Νικολάου
Ντίτορα του Ευαγγέλου από τα καθήκοντα του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας και ορισμός ασκούντος καθήκοντα Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας»
και σύμφωνα με το 9/10.12.2020 (12ο θέμα) Πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας,
το οποίο γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της ικανοποίησης του αιτήματος της Ελπίδας Χρόνη του Βασιλείου, για μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας, μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Ελπίδα Χρόνη του Βασιλείου, κατηγορίας Υ.Ε. κλάδου Επιμελητών, με βαθμό Δ’, σε άλλο κλάδο ανώτερης κατηγορίας και συγκεκριμένα κατηγορίας Δ.Ε. κλάδου Διοικητικών Γραμματέων, με μεταφορά της οργανικής θέσης που κατέχει, με
την ίδια εργασιακή σχέση και βαθμό, επειδή συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.
(Αρ. βεβ. του Τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Δ/νσης Οικονομικού της Γενικής
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας: 44972/05.02.2021).
(Αρ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας: 25775/08.02.2021).
Ο Ασκών καθήκοντα Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
Ι

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Με την υπ’ αρ. 199/2937/01-02-2021 απόφαση του Δημάρχου Νέας Προποντίδας Ν. Χαλκιδικής, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 72 του ν. 4342/2015 (Α’ 143), του άρθρου 14 παρ. 5 του κεφ. Β’ του
ν. 4403/2016 (Α’ 125), όπως ισχύει με το άρθρο 21 του ν. 4452/2017 (Α’ 17), των άρθρων 101 και 170 του ν. 3584/
2007 (Α’ 143),του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Α’ 28), της παρ. 9 του
άρθρου 1 του ν. 4038/2012 (Α’ 14), όπως ισχύει με το άρθρο 9 του ν. 4350/2015 (Α’ 161) και την υπ’ αρ. 416/
3496/04-02- 2020 απόφαση του Δημάρχου Νέας Προποντίδας περί πρόσληψης δύο (02) ατόμων που θα απασχοληθούν με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στα
πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νέας Προποντίδας» με κωδικό ΟΠΣ 5003579, που έχει
ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 9Β «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας - ΕΚΤ»
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο, για χρονική διάρκεια ενός (01) έτους, ήτοι: από 01-03-2020 έως και 28-02-2021 με δυνατότητα
ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος (Γ’ 358):
Ανανεώνονται οι συμβάσεις του παρακάτω προσωπικού, που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Κέντρο
Κοινότητας Δήμου Νέας Προποντίδας» με κωδικό ΟΠΣ 5003579, που έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 9Β
«Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας - ΕΚΤ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, για χρονική
διάρκεια ενός (01) έτους, ήτοι: από 01-03-2021 έως και 28-02-2022 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως
τη λήξη του Προγράμματος.
Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΒΕΒ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

1.

ΠΙΠΙΛΙΑΡΗ

ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

5240329740/01-03-2018

2.

ΛΕΥΚΑΔΙΤΟΥ

ΙΩΑΝΝΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

2869122751/01-03-2018

(Αρ. βεβ. της Προϊσταμένης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Νέας Προποντίδας Νομού Χαλκιδικής
για την κάλυψη της δαπάνης της πρόσληψης: 2841/29-01-2021).
(Αρ. βεβ. του Δημάρχου Νέας Προποντίδας Νομού Χαλκιδικής για τον έλεγχο γνησιότητας των δικαιολογητικών
6487/28-02-2018).
(Αρ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης/Διεύθυνση Διοίκησης: 1221/04-02-2021).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και Νομικών Προσώπων Θεσσαλονίκης
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΤΣΕΛΕΝΤΗ
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αριθμ. 2
Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων
Α’ εξεταστικής περιόδου 2021.
Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 13 και 18 έως 22 του ν.
4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α’ 208), όπως ισχύουν.
2.Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 11 παρ. 2β του ν. 2690/
1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45), όπως ισχύουν.
3. Την υπ’ αρ. 1/9.2.2021 απόφαση της Συντονιστικής
Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος «Καθορισμός του ποσού, που
καταβάλλεται υπέρ της Ολομέλειας των Προέδρων των
Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος για τη συμμετοχή στον
διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων Α’ εξεταστικής περιόδου 2021».
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Προκηρύσσουμε διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων Α’ εξεταστικής περιόδου 2021 για όλους τους
Δικηγορικούς Συλλόγους, οι οποίες θα διενεργηθούν
Παρασκευή 16.4.2021, Σάββατο 17.4.2021 και Κυριακή
18.4.2021 στις έδρες των Εφετείων της χώρας. Οι εξετάσεις είναι γραπτές και διεξάγονται την ίδια μέρα και ώρα
σε όλα τα Εφετεία, σε χώρο που υποδεικνύει η οικεία
Οργανωτική Επιτροπή κάθε Εφετείου.
2. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή άλλου κράτους που είναι συμβαλλόμενο στη
Σύμβαση Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Έλληνας στο
γένος μπορεί να διοριστεί δικηγόρος μετά από άδεια
του Υπουργού Δικαιοσύνης, που εκδίδεται ύστερα από
τη διατύπωση γνώμης του οικείου δικηγορικού συλλόγου. Κατ’ εξαίρεση, πολίτης τρίτης χώρας, που διαμένει
νομίμως στην ημεδαπή, μπορεί να διοριστεί δικηγόρος,
εφόσον είναι απόφοιτος Τμήματος Νομικής Ανώτατου
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στην Ελλάδα με ελάχιστο
βαθμό (μέσο όρο) πτυχίου επτά κόμμα πέντε (7,5) και
κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Τμήματος Νομικής
Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής.
Οι ανωτέρω πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικού
Τμήματος ή Νομικής Σχολής Ανωτάτου Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος της ημεδαπής ή άλλου κράτους - μέλους
της Ε.Ε., εφόσον έχουν περατώσει με επιτυχία τη διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 15 του τμήματος β’ του
ν. 4194/2013 ή τρίτου κράτους, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης
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(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), που προβλέπεται στο άρθρο 1 του ν. 3328/
2005 (Α’ 80) και να έχουν συμπληρώσει μέχρι και την τελευταία ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού το νόμιμο
χρόνο άσκησης (18 μήνες).
3. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό
οφείλουν μέχρι και την Πέμπτη 8.4.2021 να καταθέσουν
τα δικαιολογητικά τους στον Γραμματέα της Οργανωτικής Επιτροπής της έδρας του Εφετείου, όπου υπάγεται
ο οικείος Δικηγορικός Σύλλογος, συνυποβάλλοντας
σχετική αίτηση - υπεύθυνη δήλωση περί μη υπαγωγής
τους στα κωλύματα και ασυμβίβαστα των άρθρων 6 και 7
του Κώδικα Δικηγόρων. Στην ως άνω αίτηση - υπεύθυνη
δήλωση επισυνάπτονται:
Α) πιστοποιητικό άσκησης
Β) φωτοαντίγραφο πανεπιστημιακού πτυχίου ή ανάλογο πιστοποιητικό του πανεπιστημίου (δεν απαιτείται
επικύρωση)
Γ) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (δεν απαιτείται επικύρωση) και
Δ) απόδειξη κατάθεσης στον αριθ. 5011091124939
(ΙΒΑΝ GR5101720110005011091124939) λογαριασμό
της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς,
του ποσού εβδομήντα (70,00) ευρώ, στην οποία θα
αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και
η αιτιολογία «Συμμετοχή στο διαγωνισμό υποψηφίων
δικηγόρων Α’ εξεταστικής περιόδου 2021».
4. Τα θέματα είναι κοινά για τους υποψηφίους όλης της
χώρας και διατυπώνονται από την Κεντρική Επιτροπή
Εξετάσεων, που συνεδριάζει στην Αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς σε: α)
Αστικό Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία β) Ποινικό Δίκαιο
και Ποινική Δικονομία γ) Εμπορικό Δίκαιο δ) Δημόσιο
Δίκαιο, Διοικητική Διαδικασία και Διοικητική Δικονομία
και ε) Κώδικα Δικηγόρων και Κώδικα Δεοντολογίας.
5. Το πρόγραμμα εξετάσεων καθορίζεται ως εξής:
- Παρασκευή 16.4.2021 ώρα 17.00-19.00: Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία
- Σάββατο 17.4.2021 και ώρες: i) 09.00.-11.00: Αστικό
Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία, ii) 13.00-15.00: Εμπορικό
Δίκαιο
- Κυριακή 18.4.2021 και ώρες: i) 09.00-11.00: Δημόσιο
Δίκαιο, Διοικητική Διαδικασία και Διοικητική Δικονομία,
ii) 13.00-15.00: Κώδικας Δικηγόρων και Κώδικας Δεοντολογίας.
6. Για τη βαθμολόγηση των γραπτών καθορίζονται
εννέα (9) Ομάδες Βαθμολόγησης στην Αθήνα και πέντε
(5) Ομάδες Βαθμολόγησης στη Θεσσαλονίκη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2021
Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΡΒΕΣΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Γ’ 323/17.02.2021

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

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)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*03003231702210004*

