
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους 
υπαλλήλους του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δια-
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την 
έκτακτη απασχόληση τους κατά την προπαρα-
σκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών 
της 7ης Ιουλίου 2019.

2 Καθορισμός της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης 
στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής 
Ακτοφυλακής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής για την έκτακτη απασχόλησή 
τους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των 
βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 49541 (1)
   Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους 

υπαλλήλους του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δια-

φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την 

έκτακτη απασχόληση τους κατά την προπαρα-

σκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών 

της 7ης Ιουλίου 2019. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 112 Α΄).

β) Της παρ. 10 του άρθρου 19 του ν. 4071/2012 «Ρυθ-
μίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 
την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 
2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85 Α΄), και της παρ. 10 του άρθρου 
58 του ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89 Α΄), περί «Θεμάτων Κανο-
νισμού ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή 
της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές δια-
τάξεις», όπως ισχύει.

γ) Του ν. 4255/2014 «Εκλογή Μελών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 89 Α΄), όπως 
ισχύει.

δ) Του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές Δημοσιονο-
μικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει.

ε) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
(ΦΕΚ 98 Α΄).

στ) Το π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ΄ ενιαίο κείμενο 
των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευ-
τών» (ΦΕΚ 57 Α΄).

ζ) Του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α΄) «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

η) Του π.δ. 56/2019 «Διάλυση της Βουλής, προκήρυ-
ξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής» 
(ΦΕΚ 97 Α΄).

θ) Του π.δ. 58/2019 «Διορισμός Υπουργού Εσωτερι-
κών» (ΦΕΚ 98 Α΄).

ι) Την Υ29/08-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168 Β΄).

ια) Την αριθμ. 145/06-2019 εισήγηση Γ.Δ.Ο.Υ.
2. Την υπάρχουσα ανάγκη έκτακτης εκλογικής ερ-

γασίας, από υπαλλήλους του Υπουργείου Δικαιοσύ-
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την 
προπαρασκευή κ.τ.λ. των βουλευτικών εκλογών της 
7ης Ιουλίου 2019.

3. Το γεγονός ότι οι εργασίες αυτές, λόγω της φύσης 
και του όγκου τους, δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπι-
στούν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας τους και 
παρίσταται ανάγκη απασχόλησης τους πέραν του ωρα-
ρίου αυτού και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και τις νυ-
κτερινές ώρες.

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί-
ται δαπάνη, η οποία θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό 
Εξόδων του ΥΠ.ΕΣ., Ειδικό Φορέα 1007-201 και ΑΛΕ 
2910601056, το ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό 
των εκατόν εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (170.000,00 €), 
αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την καταβολή εφάπαξ ειδικής εκλογικής 
αποζημίωσης για την παροχή εργασίας στην προπαρα-
σκευή κ.τ.λ. των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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2019 σε εννιακόσιους πενήντα (950) υπαλλήλους συνο-
λικά, που υπηρετούν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Δια-
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δηλαδή:

α) διακόσιους τριάντα (230) υπαλλήλους της Κεντρικής 
Υπηρεσίας και

β) επτακόσιους είκοσι (720) υπαλλήλους των καταστη-
μάτων κράτησης της χώρας.

Οι ανωτέρω υπάλληλοι θα απασχοληθούν πέραν του 
κανονικού ωραρίου εργασίας τους και κατά τις εξαιρέ-
σιμες ημέρες (Σάββατο, Κυριακές και αργίες), καθώς 
και κατά τις νυκτερινές ώρες, ανάλογα με την πορεία 
των εκλογικών εργασιών, με καταβολή ειδικής ημερή-
σιας εκλογικής αποζημίωσης. Οι υπάλληλοι που θα λά-
βουν την αποζημίωση, θα ορισθούν με απόφαση του 
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων.

2. Καθορίζουμε την ειδική εκλογική αποζημίωση:
α) σε πενήντα (50) υπαλλήλους της κεντρικής υπη-

ρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο ύψος των τριακοσίων 
σαράντα ευρώ (340,00€),

β) σε εκατόν ογδόντα (180) υπαλλήλους της κεντρικής 
υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο ύψος των εκατόν εβδο-
μήντα (170,00€) και

γ) σε επτακόσιους είκοσι (720) υπαλλήλους των κατα-
στημάτων κράτησης της χώρας στο ύψος των εκατόν 
εβδομήντα ευρώ (170,00€), για τον καθένα που θα συ-
μπεριληφθεί στα συνεργεία των ανωτέρω περιπτώσεων 
για την παροχή της έκτακτης εκλογικής εργασίας. Σε πε-
ρίπτωση προσφοράς μειωμένου χρόνου εργασίας, θα 
καταβληθεί η αναλογούσα αποζημίωση.

3. Η παροχή της προσφερόμενης πρόσθετης εκλογικής 
εργασίας βεβαιώνεται από τους (υπηρεσιακούς) προϊστα-
μένους, όπου προσφέρουν την εκλογική εργασία τους.

4. Η απαιτούμενη δαπάνη για την καταβολή της εν 
λόγω εκλογικής αποζημίωσης στους ανωτέρω θα βα-
ρύνει την πίστωση του Ειδικού Φορέα 1007-201 "ΓΕΝΙΚΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.ΕΣ." και ΑΛΕ 2910601056 του προϋπο-
λογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, οικο-
νομικού έτους 2019 και η μεταφορά της απαιτούμενης 
πίστωσης θα γίνει από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού 
και Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εσωτερι-
κών στους Ειδικούς Φορείς 1017-201 και 1017-202 του 
Προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Δικαιοσύ-
νης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και ΑΛΕ 
2120210001 όπου θα ολοκληρωθεί η διαδικασία με την 
εκκαθάριση και πληρωμή αυτών.

5. Η εν λόγω αποζημίωση υπόκειται στις νόμιμες κρα-
τήσεις, καθώς και σε φορολογία εισοδήματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης. 

 Αθήνα, 28 Ιουνίου 2019

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός 
Εσωτερικών Οικονομικών

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ   

 Αριθμ. 49544 (2)
Καθορισμός της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης 

στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής 

Ακτοφυλακής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νη-

σιωτικής Πολιτικής για την έκτακτη απασχόλη-

ση τους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια 

των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 112 Α΄).

β) Της παρ. 10 του άρθρου 19 του ν. 4071/2012 «Ρυθ-
μίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 
την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 
2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85 Α΄), και της παρ. 10 του άρθρου 
58 του ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89 Α΄), περί «Θεμάτων Κανονι-
σμού ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της 
νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις, 
όπως ισχύει, δυνάμει των οποίων προβλέφθηκε η χορήγη-
ση εκλογικής αποζημίωσης, μεταξύ άλλων και στους υπαλ-
λήλους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στους 
οποίους συμπεριλαμβανόταν τότε το προσωπικό του Λι-
μενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής σε περίπτωση 
αποδεδειγμένης απασχόλησης αυτών στην προπαρασκευή 
και τη διεξαγωγή των βουλευτικών, δημοτικών και περι-
φερειακών εκλογών και ευρωεκλογών, καθώς και σε κάθε 
άλλη εκδήλωση της λαϊκής ετυμηγορίας, τη συγκέντρωση, 
μετάδοση και έκδοση των σχετικών αποτελεσμάτων.

γ) Του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές Δημοσιονο-
μικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει.

δ) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
(ΦΕΚ 98 Α΄).

ε) Του 26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των 
διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» 
(ΦΕΚ 57 Α΄).

στ) Το άρθρο 2 του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Ανα-
σύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυ-
τιλίας 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 Ανασυ-
γκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού».
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ζ) Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α΄) «Διορισμός Αντιπρο-
έδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

η) Το π.δ. 56/2019 «Διάλυση της Βουλής, προκήρυ-
ξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής» 
(ΦΕΚ 97 Β΄).

θ) Του π.δ. 58/2019 «Διορισμός Υπουργού Εσωτερι-
κών» (ΦΕΚ 98 Α΄).

ι) Την Υ29/08-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168 Β΄).

ια) Το γεγονός ότι μεταφέρθηκαν αυτούσιες οι αρμοδι-
ότητες του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής 
από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στο Υπουρ-
γείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, διατηρώντας για το Λιμενικό 
Σώμα τον ίδιο βαθμό συμμετοχής στην προπαρασκευή 
και ομαλή διεξαγωγή των εκλογών.

ιβ) Την από 15.05.2014 Γνώμη του Νομικού Συμβούλου 
του Κράτους στο Υπουργείο Εσωτερικών.

ιγ) Το με αριθμ. 2822.30-1/46978/2019/24.6.2019 έγγρα-
φο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

ιδ) Την αριθμ. 144/06-2019 Εισήγηση Γ.Δ.Ο.Υ.
2. Την υπάρχουσα ανάγκη παροχής έκτακτης εκλογι-

κής εργασίας από τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος-
Ελληνική Ακτοφυλακή του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, για την αντιμετώπιση των αυξη-
μένων εργασιών προπαρασκευής, διενέργειας, κ.τ.λ. των 
βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019.

3. Το γεγονός ότι οι εργασίες αυτές, λόγω της φύσης και 
του όγκου τους δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπισθούν 
από το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος- ΕΛ.ΑΚΤ. 
εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας τους και παρί-
σταται ανάγκη απασχόληση τους πέραν του ωραρίου αυ-
τού και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες, 
πέραν των κυρίων καθηκόντων απασχόλησής τους.

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη, η οποία θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό Εξό-
δων του ΥΠ.ΕΣ. Ε.Φ. 1007-201 ΑΛΕ 2910601056, το ύψος 
της οποίας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου 
εκατόν δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (1.102.500 €), 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καταβολή ειδικής εκλογικής αποζη-
μίωσης κατά το χρονικό διάστημα από 11/06/2019 έως 
και 08/07/2019 για την παροχή έκτακτης εκλογικής ερ-
γασίας, στα πλαίσια της προπαρασκευής και της διενέρ-
γειας των Βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 σε 
επτά χιλιάδες τριακόσιους πενήντα (7.350) υπαλλήλους 
συνολικά που υπηρετούν στο Λιμενικό Σώμα-Λιμενική 
Ακτοφυλακή του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής και ειδικότερα σε:

- επτά χιλιάδες τριακόσιους πενήντα (7.350) εν ενερ-
γεία Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς, 
Λιμενοφύλακες, Δόκιμους Αξιωματικούς - Υπαξιω-
ματικούς - Λιμενοφύλακες του Λιμενικού Σώματος - 
Ελληνικής Ακτοφυλακής.

1. Δεν λαμβάνουν την ειδική εκλογική αποζημίωση 
όσοι δεν παρέχουν σχετικές υπηρεσίες κατά την προε-
κλογική περίοδο, ήτοι από 01/07/2019 έως 08/07/2019 
και ειδικότερα:

α. Όσοι από το ένστολο και πολιτικό προσωπικό ευ-
ρίσκονται σε κατάσταση τέτοια, ένεκα της οποίας δεν 
εκτελούν ή απαγορεύεται να εκτελούν Υπηρεσία.

β. Όσοι από το ένστολο και πολιτικό προσωπικό είναι 
τοποθετημένοι ή υπηρετούν με απόσπαση ή εκπαιδεύ-
ονται στο εξωτερικό.

γ. Όσοι από το ένστολο και πολιτικό προσωπικό ευ-
ρίσκονται σε οποιαδήποτε άδεια, πλην αυτής που θα 
χορηγηθεί για την άσκηση εκλογικού δικαιώματος, της 
προβλεπόμενης ειδικής άδειας αιμοδοσίας και της συν-
δικαλιστικής άδειας.

δ. Οι ευρισκόμενοι σε κατάσταση "οίκοι νοσηλείας" 
και οι νοσηλευόμενοι σε νοσοκομεία.

2. Καθορίζουμε την ειδική εκλογική αποζημίωση για 
τον καθένα από τους παραπάνω στο ποσό των εκατόν 
πενήντα ευρώ (150 €) για όλο το παραπάνω διάστημα 
παροχής της έκτακτης εκλογικής εργασίας.

Για όσους υπάρξει κώλυμα κατά την εκλογική περίο-
δο, για οποιονδήποτε λόγο, το επίδομα θα περικόπτεται 
ανάλογα με τις ημέρες κωλύματος.

3. Η απαιτούμενη δαπάνη για την καταβολή της 
εν λόγω εκλογικής αποζημίωσης στο προσωπικό της 
παρούσας απόφασης θα βαρύνει την πίστωση του Ει-
δικού Φορέα 1007-201 "ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.ΕΣ." 
και ΑΛΕ 2910601056 του προϋπολογισμού εξόδων 
του Υπουργείου Εσωτερικών, οικονομικού έτους 2019 
και η μεταφορά της απαιτούμενης πίστωσης θα γίνει 
από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής 
Διαχείρισης του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Ειδικό 
Φορέα 1041-401 του Προϋπολογισμού Εξόδων του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και 
ΑΛΕ 2120210899.

4. Το ανωτέρω εκλογικό επίδομα καταβάλλεται υπό 
την προϋπόθεση ότι δεν έχει ληφθεί και άλλη εκλογική 
αποζημίωση για τις ίδιες εκλογές.

5. Η διαδικασία πληρωμής στους δικαιούχους, θα κα-
θοριστεί με εσωτερικές διαταγές των οικείων Φορέων 
και Αρχηγείων.

6. Η εν λόγω αποζημίωση υπόκειται στις νόμιμες κρα-
τήσεις καθώς και σε φορολογία εισοδήματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως .

 Αθήνα, 28 Ιουνίου 2019

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός 
Εσωτερικών Οικονομικών

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
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*02026402806190004*

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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