
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ-
λήλων των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.).

2 Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργα-
σίας για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Στατι-
στικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων της ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ για τους μήνες από 
Ιούλιο έως και Δεκέμβριο 2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 106032/Γ1 (1)
   Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ-

λήλων των Γενικών Γραμματειών του Υπουρ-

γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

(ΥΠ.Π.Ε.Θ.). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄) «Δια-

χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει.

β) του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α') «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ) του πδ.18/2018 (ΦΕΚ 31/Α΄) «Οργανισμός Υπουργεί-
ου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

δ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄) «Κω-
δικοποίηση της νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε) του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α’) «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, 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, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε 
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του 
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας 
στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

στ) του πδ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄) «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

ζ) του αρ. 8 της αριθμ. 2/17805/0022/13-3-2013 (ΦΕΚ 
662 Β’) (ΑΔΑ: ΒΕΑΗΗ-ΒΑΜ) κοινής υπουργικής απόφασης 
με θέμα: «Καθορισμός αποδοχών των δημοσιογράφων 
που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί-
ου στους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής 
της παρ. 1 του αρ. 4 και της παρ. 1 α του αρ. 31 του 
ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/A’ ), όπως ισχύει».

2. Την εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. με αριθμ. 2/31029/6-5-2016 
(ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή 
των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/Α΄)».

3. Τις αριθμ. πρωτ. 105560/Β3/1-7-2019(ΑΔΑ:Ψ69Π4653 
ΠΣ-ΥΑΡ), 105768/Β3/1-7-2019 (ΑΔΑ:6ΚΒΖ465 3ΠΣ-
2ΚΩ),105579/Β3/1-7-2019 (ΑΔΑ:7Χ964653ΠΣ-ΜΝΖ), 
105573/Β3/1-7-2019 (ΑΔΑ:6Ξ5Υ465 3ΠΣ-Υ98) αποφά-
σεις δέσμευσης πιστώσεων της Διεύθυνσης Εκκαθάρι-
σης Αποδοχών και Λοιπών Επιδομάτων του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

4. Τη με αρ. πρωτ.Φ.1/Γ/333/106020/Β1/01.07.2019 
εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄)
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων.

5. Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση κρίνεται 
απαραίτητη για την κάλυψη έκτακτων και επειγουσών 
αναγκών των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημιουργούνται 
κυρίως από:

- την ανάγκη το προσωπικό που έχει διατεθεί στο πο-
λιτικό γραφείο του Υπουργού, Αναπλ. Υπουργού, Υφυ-
πουργών και Γενικών Γραμματέων να προσφέρει τις υπη-
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ρεσίες του και πέραν των ωρών υποχρεωτικής εργασίας, 
για την κάλυψη των αναγκών των προαναφερθέντων 
γραφείων,

- την ανάγκη άμεσης εφαρμογής του νέου συστήματος 
διορισμών και προσλήψεων εκπαιδευτικού προσωπικού 
ΠΕ και ΔΕ και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
(ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ),

- την ανάγκη άμεσης ολοκλήρωσης των διαδικασιών 
επιλογής των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης,

- την ανάγκη υποστήριξης σχεδιασμού και υλοποίησης 
υφιστάμενων και νέων κανονιστικών πλαισίων Δευτερο-
βάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και των Μουσουλ-
μανικών Ιεροσπουδαστηρίω ν Θράκης,

- την έκδοση μεγάλου αριθμού κανονιστικών πράξεων 
για ζητήματα δομής και λειτουργίας των ΑΕΙ,

- τον έλεγχο νομιμότητας επί εκλογών μελών ΔΕΠ των 
ΑΕΙ με καταληκτικές ημερομηνίες,

- την διεκπεραίωση μετατάξεων εκπαιδευτικών στην 
Ανώτατη Εκπαίδευση, σε θέσεις ΕΔΙΠ ΕΤΕΠ,

- την έγκαιρη ανάρτηση καταστάσεων στην Ενιαία 
Αρχή Πληρωμής,

- την έγκαιρη καταβολή των ειδικών επιμισθίων των 
αποσπασμένων συντονιστών γραφείων, υπαλλήλων και 
εκπαιδευτικών στο εξωτερικό,

- την καταβολή αποζημιώσεων και εργοδοτικών ει-
σφορών λόγω συνταξιοδότησης,

- την υλοποίηση αποσπάσεων εκπαιδευτικών στις Γε-
νικές Γραμματείες του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και τοποθέτησή τους 
στις οργανικές μονάδες,

- την εισαγωγή των Γενικών Γραμματειών του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
στο πρώτο στάδιο της κινητικότητας για το έτος 2019,

- την ανάγκη ολοκλήρωσης των ενεργειών υλοποίησης 
του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α’) «Εθνικό Μητρώο Επιτελι-
κών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρ-
θρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών 
και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και 
αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης) και άλλες 
διατάξεις»,

- την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την αξιολόγη-
ση της αξιολογικής περιόδου 2018,

- την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την πρόσληψη 
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις 
ανάγκες φύλαξης του ΥΠ.Π.Ε.Θ.,

- την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών του Γρα-
φείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ.,

- την αξιολόγηση ερευνητικών κέντρων εποπτευόμε-
νων από τη ΓΓΕΤ,

- την πρόσληψη 152 διοικητικών-τεχνικών υπαλλήλων 
στους ερευνητικούς τεχνολογικούς φορείς,

- την ολοκλήρωση έγκρισης προεδρικών διαταγμάτων 
οργανισμών και εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας 
των ερευνητικών φορέων,

- την υποστήριξη των συνεδριάσεων του Εθνικού Συμ-
βουλίου Έρευνας και Καινοτομίας

- την υποστήριξη των συνεδριάσεων του Τεχνικού 
Συμβουλίου της ΓΓΕΤ

- την ανάγκη υλοποίησης των εθνικών προγραμμάτων 
«Νομική Βοήθεια για Νέους» και «Θερινά Σχολεία 2019».

- την υλοποίηση σειράς σεμιναρίων κατάρτισης σε νέες 
τεχνολογίες για άνεργους νέους και τη συνεργασία με 12 
Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας που θα υλοποιή-
σουν τα αντίστοιχα σεμινάρια, αποφασίζουμε:

την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης έως 120 ώρες 
συνολικά για κάθε υπάλληλο πέραν των ωρών της υπο-
χρεωτικής εργασίας, προκειμένου να καλυφθούν επο-
χιακές, επείγουσες και έκτακτες ανάγκες των Γενικών 
Γραμματειών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2019 και 
ειδικότερα από τη δημοσίευση της παρούσης έως και 
31-12-2019 ως ακολούθως:

α) για 1006 διοικητικούς υπαλλήλους, μόνιμους, με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κα-
θώς και αποσπασμένους εκπαιδευτικούς, της Γενικής 
Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων και για 2 δημοσιογράφους που υπηρετούν με 
σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου στο Γραφείο Τύπου 
και Δημοσίων Σχέσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ..

Στους ανωτέρω συμπεριλαμβάνονται και όσοι έχουν 
διατεθεί στα Γραφεία Υπουργού, Αναπλ. Υπουργού, Υφυ-
πουργών και Γενικών Γραμματέων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και δεν 
καλύπτουν οργανικές θέσεις στα ανωτέρω γραφεία.

β) για 71 διοικητικούς υπαλλήλους, μόνιμους και με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 
καθώς και αποσπασμένους διοικητικούς υπαλλήλους 
και εκπαιδευτικούς της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και 
Τεχνολογίας. Στους ανωτέρω συμπεριλαμβάνονται και 
όσοι έχουν διατεθεί στο Γραφείο της Γενικής Γραμματέως 
Έρευνας και Τεχνολογίας και δεν καλύπτουν οργανικές 
θέσεις στο εν λόγω γραφείο.

γ) για 12 διοικητικούς υπαλλήλους, μόνιμους και με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 
καθώς και αποσπασμένους διοικητικούς υπαλλήλους 
και εκπαιδευτικούς της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς. 
Στους ανωτέρω συμπεριλαμβάνονται και όσοι έχουν δια-
τεθεί στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Νέας Γενιάς και 
δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις στο εν λόγω γραφείο.

δ) για 1 αποσπασμένο διοικητικό υπάλληλο με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Γρα-
φείο του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης.

Η δαπάνη που θα προκύψει από την απόφαση αυτή, 
δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ποσό των 
€ 326.900,00 και συγκεκριμένα:

α) τις 290.000 € (διακόσιες ενενήντα χιλιάδες ευρώ) 
ευρώ σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξό-
δων του ΑΛΕ 2120201001 του Ειδικού Φορέα 1019-201, 
οικ. έτους 2019 της Γενικής Γραμματείας του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

β) τις 28.200,00 € (εικοσιοκτώ χιλιάδες διακόσια ευρώ) 
σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων 
του ΑΛΕ 2120201001 του Ειδικού Φορέα 1019-203, οικ.
έτους 2019 της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνο-
λογίας του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

γ) τις 8.000,00 € (οκτώ χιλιάδες ευρώ) σε βάρος 
της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΑΛΕ 
2120201001 του Ειδικού Φορέα 1019-205, οικ.έτους 
2019 της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
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δ) τα 700,00 € (επτακόσια ευρώ) σε βάρος της πίστω-
σης του προϋπολογισμού εξόδων του ΑΛΕ 2120201001 
του Ειδικού Φορέα 1019-204, οικ. έτους 2019 της Γενικής 
Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 1 Ιουλίου 2019

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ  

Ι

   Αριθμ. 5885/Α1-5172 (2)
Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργα-

σίας για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Στατι-

στικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων της ΕΛΛΗ-

ΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ για τους μήνες από 

Ιούλιο έως και Δεκέμβριο 2019.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του ν. 3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα 

(ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.
ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής» (ΦΕΚ 38/τ.Α/9.3.2010), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

β. του π.δ. 226/2000 «Οργανισμός της Γ.Γ. ΕΣΥΕ»,
γ. του με αριθ. ΓΠ-400/27.8.2012 (ΦΕΚ 2390/ 

τ.Β΄/28.8.2012) Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης 
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

2. του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/
16.12.2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανεί-
ων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατά-
ξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων 
και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

3. Την αριθ. πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 εγκύκλιο του 
Γ.Λ.Κ. με θέμα: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των δι-
ατάξεων του Κεφαλαίου Β' του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄)
«Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, 
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.ΤΑ) πρώτου 
και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημο-
σίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς 
και των Δ.Ε.ΚΟ του κεφ. Α' του ν. 3429/2005 (Α' 314) και 
άλλες μισθολογικές διατάξεις».

4. Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΟΙΚ 0001538ΕΞ2016/24.2.2016 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Διορι-
σμός του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.)» ΦΕΚ 95/Υ.Ο.Δ.Δ/2016.

5. Την ανάγκη να προσφέρει υπηρεσία και πέραν του 
κανονικού ωραρίου το προσωπικό της Διεύθυνσης Στατι-
στικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων της ΕΛ.ΣΤΑΤ., λόγω 
εκτάκτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών και 
συγκεκριμένα:

• Επείγουσα υλοποίηση (προετοιμασία υλικού) της δρά-
σης «Ανάπτυξη Στατιστικής Παιδείας / Μαθητικές επι-
σκέψεις» συνέχεια μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς.

• Επείγουσα ανάγκη επικαιροποίησης του μητρώου 
Διευθύνσεων των αποδεκτών των Δελτίων Τύπου.

• Επείγουσες ανάγκες για την παραγωγή Χαρτογραφι-
κού υλικού για τις διενεργούμενες έρευνες με νέα δείγ-
ματα από την Απογραφή Πληθυσμού 2011.

• Επείγουσα ανάγκη επικαιροποίησης σε επίπεδο οι-
κοδομικών τετραγώνων και οδικών αξόνων, καθώς και 
εμπλουτισμός με σημεία γεωγραφικού προσανατολι-
σμού του ψηφιακού χαρτογραφικού αρχείου των 1.142 
οικισμών Απογραφής Πληθυσμού - Κατοικιών 2011, στο 
πλαίσιο της προετοιμασίας του απαραίτητου χαρτογρα-
φικού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί για τη διενέργεια 
της Απογραφής Πληθυσμού- Κατοικιών 2021 και της 
ανταπόκρισης στην ανάγκη της ολοκληρωμένης γεω-
γραφικής συσχέτισης των στατιστικών στοιχείων με το 
χαρτογραφικό υπόβαθρο.

• Επείγουσες εργασίες για τα δημοσιεύματα «Ελληνι-
κή Οικονομία», «Συνθήκες Διαβίωσης», «Ελλάς με Αριθ-
μούς», δεκαπενθήμερα, διμηνιαία και τριμηνιαία αντί-
στοιχα, προκειμένου να δημοσιευθούν τα πιο πρόσφατα 
στοιχεία, καθώς, επίσης, και εργασίες που αφορούν στα 
infographies που ακολουθούν τα Δελτία Τύπου.

• Επείγουσες ανάγκες χορήγησης στατιστικών στοι-
χείων λόγω του μεγάλου αριθμού των αιτημάτων των 
χρηστών.

• Συντονισμός, οργάνωση και υλοποίηση εργασιών για 
τη συμμετοχή της ΕΛΣΤΑΤ στην 84η ΔΕΘ.

6. Την με αριθ. πρωτ. 5649/Α2-3320/14.6.2019 απόφα-
ση ανάληψης υποχρέωσης, ποσού εκατόν ενενήντα επτά 
χιλιάδων πενήντα ευρώ (197.050,00 €) για την πληρωμή 
ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπο-
λογισμού της ΕΛ.ΣΤΑΤ. οικονομικού έτους 2019 στον ΚΑΕ 
0261 για την αποζημίωση υπερωριακής εργασίας των 
υπαλλήλων των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας 
της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και του Αυτοτελούς Γραφείου Προέδρου για 
το χρονικό διάστημα από Ιούλιο μέχρι και Δεκέμβριο 
2019, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την απογευματινή υπερωριακή απασχόλη-
ση για τους μήνες από Ιούλιο έως και Δεκέμβριο 2019, με 
την προβλεπόμενη από το νόμο αμοιβή, για τους υπαλ-
λήλους της Διεύθυνσης Στατιστικής Πληροφόρησης και 
Εκδόσεων.

Οι ώρες της απογευματινής υπερωριακής απασχόλη-
σης, ανά μήνα και ανά υπάλληλο, ορίζονται μέχρι είκο-
σι (20) για δεκαοχτώ (18) υπαλλήλους της παραπάνω 
Διεύθυνσης.

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 24 Ιουνίου 2019

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ   
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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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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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