
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω-
πίνων Δικαιωμάτων

2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

3 Οργανισμοί - Λοιποί Φορείς

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

 ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  Αριθμ. 60241οικ. 
Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων 

Β΄ εξεταστικής περιόδου 2016.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων:
α) 18 έως 22 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» 

(Α΄ 208).
β) 2 και 3 του Ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Δι-

αδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45), όπως ισχύουν.
2. Τη με αριθ. 67001/15-9-2015 κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Καθορισμός παραβόλου 
διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων» (Β΄ 2016).

3. Τη με αριθ. 67514οικ./14-9-2015 απόφαση του 
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων «Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού υπο-
ψήφιων δικηγόρων» (Β΄ 2014), όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με τις με αριθ. 76275 οικ./15-10-2015 
(Β΄ 2306), 23672οικ./18-3-2016 (Β΄890) και 29157οικ./
11-4-2016 (Β΄1009) όμοιες αποφάσεις.

4. Τη με αριθ. 72923/29-10-2014 απόφαση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δικαιο-
σύνης Δ.Α.Δ. στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, στο 
Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής στο Γενικό 
Γραμματέα Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσε-
ων και Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης Δ.Α.Δ. και στους Προϊσταμένους των 
περιφερειακών υπηρεσιών αυτού» (Β΄ 2895) και

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Προκηρύσσουμε γραπτές εξετάσεις υποψηφίων δι-
κηγόρων Β΄ εξεταστικής περιόδου 2016 για όλους τους 
Δικηγορικούς Συλλόγους, οι οποίες θα διενεργηθούν 
στις έδρες των Εφετείων της Χώρας, την Παρασκευή 
4-11-2016, Σάββατο 5-11-2016 και Κυριακή 6-11-2016.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν τα δικαιολο-
γητικά τους μέχρι 27-10-2016 στον Γραμματέα της Ορ-
γανωτικής Επιτροπής κάθε Εφετείου. Όποιος επιθυμεί 
τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό οφείλει να υποβάλει 
σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εμπίπτει στις 
περιπτώσεις των άρθρων 6 και 7 του Κώδικα Δικηγόρων.

Στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση επισυνάπτονται επίσης:
α) πιστοποιητικό άσκησης,
β) πανεπιστημιακό πτυχίο ή ανάλογο πιστοποιητικό 

του πανεπιστημίου,
γ) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβα-

τηρίου και
δ) διπλότυπο είσπραξης από τη ΔΟΥ ποσού ύψους 

εξήντα πέντε (65) ευρώ που θα πιστωθεί στον ΚΑΕ 3741 
«Παράβολο από κάθε αιτία». Επίσης θα αναγράφεται το 
ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και η αιτιολογία «Συμ-
μετοχή στο διαγωνισμό Δικηγόρων Β΄ περιόδου 2016».

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν Έλληνες 
πολίτες ή πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης ή άλλου κράτους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώ-
ρου, κάτοχοι πτυχίου νομικού τμήματος νομικής σχολής 
Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος των ανωτέρω κρα-
τών ή πτυχίου άλλης Χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνω-
ριστεί ως ισότιμο και αντίστοιχο σύμφωνα με τις νόμιμες 
διαδικασίες. Έλληνας το γένος, μπορεί να διορισθεί δικη-
γόρος μετά από άδεια του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δ.Α.Δ., 
ύστερα από γνώμη του οικείου δικηγορικού συλλόγου.

Όλοι οι ανωτέρω πρέπει να έχουν συμπληρώσει άσκη-
ση δεκαοκτώ (18) μηνών μέχρι την τελευταία ημερομη-
νία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Οι διαγωνιζόμενοι εξετάζονται γραπτώς σε θέματα: 
α) Αστικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας, β) Ποινικού 
Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας, γ) Εμπορικού Δικαίου, 
δ) Δημοσίου Δίκαιου, Διοικητικής Διαδικασίας και Διοι-
κητικής Δικονομίας και ε) Κώδικα Δικηγόρων και Κώδικα 
Δεοντολογίας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Το πρόγραμμα των εξετάσεων καθορίζεται ως εξής:
- Παρασκευή 4/11/2016 και ώρα 16.00-18.00, Ποινικό 

Δίκαιο και Ποινική Δικονομία.
- Σάββατο 05/11/2016 και ώρα 10.00-12.00, Αστικό 

Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία και 14.00-16.00, Εμπορικό 
Δίκαιο.

- Κυριακή 06/11/2016 και ώρα 10.00-12.00, Δημόσιο 
Δίκαιο, Διοικητική Διαδικασία και Διοικητική Δικονομία 
και 14.00-16.00, Κώδικας Δικηγόρων και Κώδικας Δεο-
ντολογίας.

Τα θέματα είναι κοινά για τους υποψήφιους όλης της 
χώρας και διατυπώνονται από την Κεντρική Επιτροπή 
Εξετάσεων που συνεδριάζει στην Κεντρική Υπηρεσία του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων.

Ο διαγωνισμός είναι ενιαίος για όλη τη χώρα και διεξά-
γεται κατά την ίδια ημέρα και ώρα σε όλα τα Εφετεία της 
χώρας σε χώρο που υποδεικνύει η αρμόδια Οργανωτική 
Επιτροπή κάθε Εφετείου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Γενικός Γραμματέας 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΛΗΣ

Ι

2 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

    ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 98/08-08-2016 απόφαση του Προ-
έδρου του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργα-

νισμός Δήμου Ηλιούπολης-(Π.Α.Ο.Δ.Η.Λ.)-ΓΡΗΓΟΡΗΣ 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» (ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 98/
28-06-2016 απόφασης) που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 101 και 170 του Ν. 3584/2007, 
τις διατάξεις των άρθρων 28 και 33 του Ν. 4305/2014, 
τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, την υπ’ 
αριθμ. 126/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλί-
ου του ανωτέρω Νομικού Προσώπου περί σύστασης 
πέντε (5) προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Ν.Π.Δ.Δ. «Πο-
λιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης-
(Π.Α.Ο.Δ.Η.Λ.)-ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» σε εφαρμογή 
των υπ’ αριθμ. 2095/2013, 2091/2013, 1150/2010, 
2647/2013, 2089/2013 δικαστικών αποφάσεων του Μο-
νομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ΦΕΚ 2046/τεύχος Β΄/
18-09-2015), την υπ’ αριθμ. 67/2015 απόφαση του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του ανωτέρω Νομικού Προσώπου 
περί σύστασης μίας (1) προσωρινής προσωποπαγούς 
θέσης ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον ΟΕΥ 
του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δή-
μου Ηλιούπολης-(Π.Α.Ο.Δ.Η.Λ.)-ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙ-
ΟΥ» σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 2875/2013 απόφασης 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ΦΕΚ 1239/
τεύχος Β΄/24-06-2015), την υπ’ αριθμ. 9/οικ. 2699/
29-01-2016 ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ. απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης περί κατανομής προσωπικού έτους 2016 (ΦΕΚ 239/
τεύχος Β΄/09-02-2016) κατατάσσονται σε συσταθείσες 
προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό-
νου στο Ν.Π.Π.Δ. «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός 
Δήμου Ηλιούπολης-(Π.Α.Ο.Δ.Η.Λ.)-ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙ-
ΟΥ» οι κάτωθι:

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ 
ΠΑΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Αριθμ. βεβ. εγγραφής 
στο Μητρώο 
Ανθρώπινου Δυναμικού 
Ελληνικού Δημοσίου

Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/
Υπ. Εσωτερικών 
και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης

ΚΟΝΤΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 7611710810/28-06-2016 29178/28-06-2016

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΓΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 
ΧΟΡΟΥ 1038136117/24-06-2016 28726/24-06-2016

ΜΠΟΥΣΟΥΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4611758110/24-06-2016 28727/24-06-2016

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΩΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΕ ΑΝΑΛΥΤΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

8518539711/24-06-2016 28725/24-06-2016

ΠΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ 7412191253/24-06-2016 28121/24-06-2016

ΚΑΛΠΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 4310268126/24-06-2016 28729/24-06-2016

Οι παραπάνω θέσεις καταργούνται μόλις κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο.
(Αριθμ. βεβ. Τμήματος Οικονομικού-Διοικητικού του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλι-

ούπολης-(Π.Α.Ο.Δ.Η.Λ.)-ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ»: 1225/22-06-2016).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 66913/25856/15-09-2016).  
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    Με την υπ’ αριθμ. 320/05-05-2010 απόφαση του Δημάρχου Καλλιθέας,(ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 320/
05-05-2016 που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 και 23 του Ν. 3584/2007, του άρθρου 28 του 
Ν. 4305/2014, του άρθρου 7 του Ν. 4368/2016 και του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 
1/379Μ/2008 προκήρυξης του Δήμου Καλλιθέας  (ΦΕΚ 382/τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π./05-08-2008) και του πί-
νακα διοριστέων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 646/16-06-2011 απόφαση του Α΄ Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π. (ΦΕΚ 949/
τεύχος Γ΄/04-10-2010) και την υπ’ αριθμ. 522/31-05-2011 απόφαση του Α΄ Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π. (ΦΕΚ 521/τεύ-
χος Γ΄/28-07-2011) διορίζεται σε κενή οργανική θέση, κατηγορίας και κλάδου ΥΕ Εργατών Γενικά (εργατών καθα-
ριότητας-συνοδοί απορριμματοφόρων) αναδρομικά από 06-05-2009 (ημερομηνία αρχικής πρόσληψης) ο κάτωθι:

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ 
ΠΑΤΡΟΣ

Αριθμ. βεβ. εγγραφής 
στο Μητρώο Ανθρώπινου 

Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου

Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/
Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης

ΤΣΟΛΑΡΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΩΥΣΗΣ 1025771127/05-09-2016 42235/05-09-2016

(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Καλλιθέας: 24003/10-05-2016).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 62024/23990/15-09-2016).

  Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ  

Ι

3 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  Με την αριθμ. 631/15-09-2016 πράξη του Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87/16-7-1982), τα άρθρα 147, 148 
και 156 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α' 26/09-02-2007) και την 
από 09-09-2016 αίτηση, γίνεται δεκτή η παραίτηση που 
υπέβαλε ο Ανδρέας Λύρας του Δημητρίου από τη θέση 
Καθηγητή της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή του 
Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, από 09-09-2016, για προσω-
πικούς λόγους.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1081059862/15-09-2016).

  Ο Πρύτανης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

   I

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

  Με την υπ' αριθμ. 5840/24630/15.9.2016 πράξη της 
Πρυτάνη του Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 46 και 54 του 
Π.δ. 410/1988 «Κώδικας προσωπικού με σύμβαση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των 
λοιπών ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 191/30.8.1988 τ.Α'), όπως ισχύει, λύε-
ται η σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό-
νου του Σκορδίλη Διονυσίου του Βασιλείου υπαλλήλου 

με Β' βαθμό (Ν. 4369/2016) και Μ.Κ. 12ο (Ν. 4354/2015), 
κατηγορίας ΥΕ, κλάδου Τεχνικού και Ειδικότητας Συντη-
ρητής Κτιρίων του Πανεπιστημίου Πατρών από 8.9.2016, 
ημερομηνία από της οποίας δηλώνει εγγράφως ότι κα-
ταγγέλλει τη σύμβαση εργασίας από την κατεχόμενη 
προσωποπαγή θέση κατηγορίας ΥΕ κλάδου Τεχνικού και 
Ειδικότητας Συντηρητής Κτιρίων, η οποία καταργείται 
αυτοδικαίως από της παραπάνω ημερομηνίας.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου 1213427446/09.09.2016).

  Η Πρύτανης

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

 I

   ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

  Με την αριθμ. 147/08-09-2016 απόφαση του Διοι-
κητή του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά «TZANEIO», 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 69 και 74 του 
Ν. 3528/2007 (σύμφωνη γνώμη του Β΄Κοινού Υπηρεσια-
κού Συμβουλίου αριθμ. πρακτικού 2ης/1ο/22-07-2016) 
μετατάσσεται η Πατεράκη Καλλιόπη του Δημητρίου, από 
τον κλάδο Προσωπικού Εστίασης με ειδικότητα Τραπε-
ζοκόμου, κατηγορίας ΥΕ , σε κενή οργανική θέση, κα-
τηγορίας ΥΕ, του κλάδου Βοηθητικού Προσωπικού με 
ειδικότητα Κλητήρα, με βαθμό Β΄ και Μ.Κ: 9ο.

  Ο Διοικητής

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ  



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ6528 Τεύχος Γ’ 881/21.09.2016
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το 
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

E     

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  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
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