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Τροποποίηση του άρθρου 78 του π.δ. 13/2018 

«Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιω-

τικής Πολιτικής.» (Α’ 26).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
   1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 

οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

β) Των παρ. 1 και 2 του άρθρου 22 του ν. 4676/2020 
«Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου για τις θαλάσσιες 
ενδομεταφορές και λοιπές διατάξεις» (Α’ 67).

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του 
π.δ. 63/2005 Α’98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με το 
άρθρο 119 (περ. 22) του ν. 4622/2019.

δ) Της υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

ε) Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δια-
τάγματος δεν προκύπτει πρόσθετη δαπάνη σε βάρος των 
πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουρ-
γείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όπως προ-
κύπτει από την υπ’ αρ. 2811.8/12050/2021/17-02-2021
εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσι-
ών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την περ. ε’ της παρ. 5 του 
άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως η παράγρα-
φος αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 
34 του ν. 4484/2017 (Α’ 110).

3. Τις υπ’ αρ. 179/2020 και 52/2021 γνωμοδοτήσεις του 
Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού 
Εσωτερικών και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Κατηγορίες του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και
κατανομή των οργανικών θέσεων

Το άρθρο 78 του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργεί-
ου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.» (Α’ 26), αντικα-
θίσταται ως ακολούθως,

«Άρθρο 78
1. Το προσωπικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. διακρίνεται σε κα-

τηγορίες Αξιωματικών, Ανθυπασπιστών, Υπαξιωματικών 
και Λιμενοφυλάκων ως ακολούθως:

α) Αξιωματικοί προερχόμενοι από τη Σχολή Δοκίμων 
Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλα-
κής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) εισαχθέντες μέσω του συστήμα-
τος των πανελλαδικών εξετάσεων, ή καταταγέντες μετά 
από προκήρυξη διαγωνισμού κατάταξης, ή προερχόμε-
νοι από μετάταξη.

β) Αξιωματικοί προερχόμενοι από τη Σχολή Δοκίμων 
Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος (Σ.Δ.Υ.Λ.Σ.).

γ) Αξιωματικοί προερχόμενοι από τη Σχολή Δοκίμων 
Λιμενοφυλάκων εισαχθέντες μέσω του συστήματος των 
πανελλαδικών εξετάσεων, ή προερχόμενοι από Λιμενο-
φύλακες καταταγέντες μετά από προκήρυξη διαγωνι-
σμού κατάταξης, ή προερχόμενοι από Λιμενοφύλακες 
οι οποίοι προήχθησαν στον βαθμό του Κελευστή Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ. μέσω προαγωγικών εξετάσεων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4504/2017 
(Α’ 184), όπως ισχύει.

δ) Αξιωματικοί ειδικοτήτων ως ακολούθως:
αα) ειδικότητας Τεχνικού, απευθείας κατάταξης, ή από 

μετάταξη.
ββ) ειδικότητας Υγειονομικού (Ιατρός), απευθείας 

κατάταξης, ή από μετάταξη, ή προερχόμενοι από τη 
Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, ή προερχό-
μενοι από Ανθυπασπιστές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα 
Υγειονομικού.

γγ) ειδικότητας Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας 
(Οδοντίατρος-Ψυχολόγος) απευθείας κατάταξης, ή από 
μετάταξη, ή προερχόμενοι από τη Στρατιωτική Σχολή 
Αξιωματικών Σωμάτων.

δδ) ειδικότητας Ιερέα, απευθείας κατάταξης ή από 
μετάταξη.

εε) ειδικότητας Οικονομικού, απευθείας κατάταξης 
ή από μετάταξη, ή προερχόμενοι από τη Στρατιωτική 
Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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στστ) ειδικότητας Νομικού, απευθείας κατάταξης ή 
από μετάταξη, ή προερχόμενοι από τη Στρατιωτική Σχο-
λή Αξιωματικών Σωμάτων.

ζζ) Ειδικής Μονιμότητας, απευθείας κατάταξης.
ηη) ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού, απευθείας 

κατάταξης ή από μετάταξη.
ε) Αξιωματικοί προερχόμενοι από διακριθέντες αθλη-

τές Υπαξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή Λιμενοφύλακες μετά 
από απονομή βαθμού, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του π.δ. 81/2012 (Α’ 139), 
ή τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 52 του
ν. 3079/2002 (Α’ 311), ή τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 
του άρθρου 31 του ν. 2935/2001 (Α’ 162), καθώς και οι 
προερχόμενοι από διακριθέντες αθλητές σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 2109/1992 (Α’ 205), 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11
του ν. 2881/2001 (Α’ 16).

στ) Αξιωματικοί προερχόμενοι από μονίμους Εφέ-
δρους κατ’ απονομήν Αξιωματικούς, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 37 του ν. 2109/1992, σε συνδυασμό με 
τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2881/2001.

ζ) Ανθυπασπιστές προερχόμενοι από τη Σχολή Δο-
κίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος (Σ.Δ.Υ.Λ.Σ.). 

η) Ανθυπασπιστές προερχόμενοι από τη Σχολή Λιμενο-
φυλάκων εισαχθέντες μέσω του συστήματος των πανελ-
λαδικών εξετάσεων, ή προερχόμενοι από Λιμενοφύλακες 
καταταγέντες μετά από προκήρυξη διαγωνισμού κατά-
ταξης, ή προερχόμενοι από Λιμενοφύλακες οι οποίοι 
προήχθησαν στον βαθμό του Κελευστή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
μέσω προαγωγικών εξετάσεων, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4504/2017, όπως 
ισχύει.

θ) Ανθυπασπιστές προερχόμενοι από Υπαξιωματικούς 
ειδικότητας Υγειονομικού απευθείας κατάταξης ή από 
μετάταξη.

ι) Υπαξιωματικοί προερχόμενοι από τη Σχολή Δοκίμων 
Υπαξιωματικών (Σ.Δ.Υ.Λ.Σ.).

ια) Υπαξιωματικοί προερχόμενοι από τη Σχολή Δοκί-
μων Λιμενοφυλάκων εισαχθέντες μέσω του συστήματος 
των πανελλαδικών εξετάσεων, ή προερχόμενοι από Λιμε-
νοφύλακες καταταγέντες μετά από προκήρυξη διαγωνι-
σμού κατάταξης, ή προερχόμενοι από Λιμενοφύλακες οι 
οποίοι προήχθησαν στον βαθμό του Κελευστή Λ.Σ.-ΕΛ.
ΑΚΤ. μέσω προαγωγικών εξετάσεων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4504/2017, 
όπως ισχύει.

ιβ) Υπαξιωματικοί ειδικότητας Υγειονομικού (βοηθοί 
ακτινολογικού εργαστηρίου, βοηθοί μικροβιολογικού 
εργαστηρίου, νοσηλευτές, οδοντοτεχνικοί, φυσιοθερα-
πευτές, εργοθεραπευτές και λογοθεραπευτές) απευθείας 
κατάταξης ή από μετάταξη.

ιγ) Λιμενοφύλακες προερχόμενοι από τη Σχολή Δοκί-
μων Λιμενοφυλάκων εισαχθέντες μέσω του συστήματος 
των πανελλαδικών εξετάσεων, ή καταταγέντες μετά από 
προκήρυξη διαγωνισμού κατάταξης.

2. Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
κατανέμονται ανά κατηγορία και ειδικότητες, ως ακο-
λούθως:

α) Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. απόφοιτοι της Σχολής 
Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνι-
κής Ακτοφυλακής, ή από μετάταξη, χίλιες δεκατέσσε-
ρις (1014) οργανικές θέσεις, οι οποίες κατανέμονται ως 
ακολούθως:

Αντιναύαρχοι τρεις (3)
Υποναύαρχοι έξι (6)
Αρχιπλοίαρχοι δεκαπέντε (15) 
Πλοίαρχοι εβδομήντα πέντε (75)
Αντιπλοίαρχοι εκατόν σαράντα πέντε (145) 
Πλωτάρχες διακόσιες (200)
Υποπλοίαρχοι διακόσιες είκοσι (220)
Ανθυποπλοίαρχοι και Σημαιοφόροι (ενιαίες) τριακό-

σιες πενήντα (350)
β) Αξιωματικοί Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Τεχνικού, 

ή Υγειονομικού, ή Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας, ή 
Οικονομικού, ή Νομικού, μία (1) οργανική θέση Υποναυ-
άρχου κοινή.

γ) Αξιωματικοί Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Τεχνικού 
απευθείας κατάταξης, ή από μετάταξη, εκατόν σαράντα 
δύο (142) οργανικές θέσεις, οι οποίες κατανέμονται ως 
ακολούθως:

Αρχιπλοίαρχος μία (1)
Πλοίαρχοι έξι (6)
Αντιπλοίαρχοι έως και Σημαιοφόροι (ενιαίες) εκατόν 

τριάντα πέντε (135)
δ) Αξιωματικοί Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Υγειονομι-

κού απευθείας κατάταξης, ή από μετάταξη, ή προερχό-
μενοι από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, 
ή προερχόμενοι από Ανθυπασπιστές Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. με 
ειδικότητα Υγειονομικού, τριάντα τέσσερις (34) οργανι-
κές θέσεις, οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:

Αρχιπλοίαρχος μία (1)
Πλοίαρχοι τρεις (3)
Αντιπλοίαρχοι έως και Σημαιοφόροι (ενιαίες) τριάντα 

(30)
ε) Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Υγειονο-

μικού ειδικής κατηγορίας απευθείας κατάταξης, ή από 
μετάταξη, ή προερχόμενοι από τη Στρατιωτική Σχολή 
Αξιωματικών Σωμάτων, δώδεκα (12) οργανικές θέσεις, 
οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:

Αρχιπλοίαρχοι έως και Σημαιοφόροι (ενιαίες) δώδεκα 
(12)

στ) Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Οικονομι-
κού απευθείας κατάταξης, ή από μετάταξη, ή προερχό-
μενοι από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, 
σαράντα δύο (42) οργανικές θέσεις, οι οποίες κατανέμο-
νται ως ακολούθως:

Αρχιπλοίαρχος μία (1)
Πλοίαρχοι έξι (6)
Αντιπλοίαρχοι έως και Σημαιοφόροι (ενιαίες) τριάντα 

πέντε (35)
ζ) Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Νομικού 

απευθείας κατάταξης, ή από μετάταξη, ή προερχόμενοι 
από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, σα-
ράντα δύο (42) οργανικές θέσεις, οι οποίες κατανέμονται 
ως ακολούθως:

Αρχιπλοίαρχος μία (1)
Πλοίαρχοι έξι (6)
Αντιπλοίαρχοι έως και Σημαιοφόροι (ενιαίες) τριάντα 

πέντε (35)
η) Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Ειδικής Μονιμότητας, 

τρεις (3) οργανικές θέσεις, οι οποίες κατανέμονται ως 
ακολούθως:

Πλωτάρχες έως και Σημαιοφόροι (ενιαίες) τρεις (3)
θ) Αξιωματικός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Ιερέα απευ-

θείας κατάταξης, ή από μετάταξη (Σημαιοφόρος έως και 
Αρχιπλοίαρχος), μία (1) οργανική θέση.
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ι) Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Κυβερνήτη 
ή Μηχανικού απευθείας κατάταξης, ή από μετάταξη, 
τριακόσιες πενήντα (350) οργανικές θέσεις, οι οποίες 
κατανέμονται ως ακολούθως:

Σημαιοφόροι έως και τον καταληκτικό βαθμό (ενιαίες) 
τριακόσιες πενήντα (350)

ια) Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προερχόμενοι από τη Σχο-
λή Δοκίμων Υπαξιωματικών (Σ.Δ.Υ.Λ.Σ.), χίλιες εκατόν 
ογδόντα (1180) οργανικές θέσεις, οι οποίες κατανέμονται 
ως ακολούθως:

Αντιπλοίαρχοι έως και Σημαιοφόροι (ενιαίες) χίλιες 
εκατόν ογδόντα (1180)

ιβ) Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προερχόμενοι από δια-
κριθέντες αθλητές ή από μονίμους Εφέδρους κατ’απο-
νομήν Αξιωματικούς, σαράντα μία (41) οργανικές θέσεις, 
οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:

Αντιπλοίαρχοι έως και Σημαιοφόροι (ενιαίες) σαράντα 
μία (41)

ιγ) Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προερχόμενοι από Λιμε-
νοφύλακες καταταγέντες μετά από προκήρυξη διαγω-
νισμού κατάταξης, ή Αξιωματικοί προερχόμενοι από τη 
Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, οι οποίοι προήχθησαν 
στον βαθμό του Κελευστή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μέσω προαγω-
γικών εξετάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 
του άρθρου 79 του ν. 4504/2017, όπως ισχύει, οκτακό-
σιες εβδομήντα πέντε (875) οργανικές θέσεις, οι οποίες 
κατανέμονται ως ακολούθως:

Αντιπλοίαρχος μία (1)
Πλωτάρχες δύο (2)
Υποπλοίαρχοι έως και Σημαιοφόροι (ενιαίες) οκτακό-

σιες εβδομήντα δύο (872)
ιδ) Αξιωματικοί προερχόμενοι από τη Σχολή Δοκίμων 

Λιμενοφυλάκων εισαχθέντες μέσω του συστήματος των 
πανελλαδικών εξετάσεων, δώδεκα (12) οργανικές θέσεις, 
οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:

Σημαιοφόροι έως και τον καταληκτικό βαθμό (ενιαίες) 
δώδεκα (12)

ιε) Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί προερχόμενοι 
από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώ-
ματος (Σ.Δ.Υ.Λ.Σ.), τετρακόσιες τέσσερις (404) οργανικές 
θέσεις, οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:

Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί (Αρχικελευστές, 
Επικελευστές, Κελευστές) (ενιαίες) τετρακόσιες τέσσε-
ρις (404).

ιστ) Ανθυπασπιστές προερχόμενοι από τη Σχολή Δοκί-
μων Λιμενοφυλάκων εισαχθέντες μέσω του συστήματος 
των πανελλαδικών εξετάσεων, ή προερχόμενοι από Λιμε-
νοφύλακες καταταγέντες μετά από προκήρυξη διαγωνι-
σμού κατάταξης, ή προερχόμενοι από Λιμενοφύλακες οι 
οποίοι προήχθησαν στον βαθμό του Κελευστή Λ.Σ.-ΕΛ.
ΑΚΤ. μέσω προαγωγικών εξετάσεων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4504/2017, 
όπως ισχύει, δύο χιλιάδες τριακόσιες δεκαπέντε (2315) 
οργανικές θέσεις.

ιζ) Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί ειδικότητας 
Υγειονομικού απευθείας κατάταξης, ή από μετάταξη, 
τριάντα (30) οργανικές θέσεις, οι οποίες κατανέμονται 
ως ακολούθως:

Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί (Αρχικελευστές, 
Επικελευστές, Κελευστές) (ενιαίες) τριάντα (30)

ιη) Υπαξιωματικοί προερχόμενοι από τη Σχολή Δοκί-
μων Λιμενοφυλάκων εισαχθέντες μέσω του συστήματος 
των πανελλαδικών εξετάσεων, ή προερχόμενοι από Λιμε-
νοφύλακες καταταγέντες μετά από προκήρυξη διαγωνι-
σμού κατάταξης, ή προερχόμενοι από Λιμενοφύλακες οι 
οποίοι προήχθησαν στον βαθμό του Κελευστή Λ.Σ.-ΕΛ.
ΑΚΤ. μέσω προαγωγικών εξετάσεων, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4504/2017, όπως 
ισχύει, δύο χιλιάδες ογδόντα (2080) οργανικές θέσεις, οι 
οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:

Αρχικελευστές έως και Κελευστές (ενιαίες) δύο χιλιά-
δες ογδόντα (2080).

ιθ) Λιμενοφύλακες καταταγέντες μετά από προκήρυξη 
διαγωνισμού κατάταξης, τετρακόσιες είκοσι πέντε (425) 
οργανικές θέσεις.

κ) Λιμενοφύλακες προερχόμενοι από τη Σχολή Δοκί-
μων Λιμενοφυλάκων εισαχθέντες μέσω του συστήματος 
των πανελλαδικών εξετάσεων, τετρακόσιες ενενήντα 
επτά (497) οργανικές θέσεις.

3. Οι οργανικές θέσεις των Ανθυπασπιστών και Υπαξιω-
ματικών της περ. (ιε) της παρ. 2 κάθε φορά που κενώ-
νονται, μεταφέρονται στην κατηγορία των Αξιωματικών 
της περ. (ια) της παρ. 2. Για τον σκοπό του προηγούμενου 
εδαφίου οι κενές οργανικές θέσεις της περ. (ιε) της παρ. 2 
οι οποίες συμψηφίζονται, λογίζονται ως οργανικές θέσεις 
της περ. (ια) της παρ. 2.

4. Οι οργανικές θέσεις των Υπαξιωματικών της περ. (ιη) 
της παρ. 2 κάθε φορά που κενώνονται, μεταφέρονται 
στην κατηγορία των Ανθυπασπιστών της περ. (ιστ) της 
παρ. 2 και των Αξιωματικών της περ. (ιγ) της παρ. 2. Για 
τον σκοπό του προηγούμενου εδαφίου οι κενές οργα-
νικές θέσεις της περ. (ιη) της παρ. 2 οι οποίες συμψηφί-
ζονται, λογίζονται ως οργανικές θέσεις της περ. (ιγ) και 
(ιστ) της παρ. 2.

5. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής, διαπιστώνονται οι μεταφορές στις οργα-
νικές θέσεις σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του παρόντος 
άρθρου, η οποία εκδίδεται πριν την ετήσια διενέργεια 
της διαδικασίας μεταθέσεων.».

Άρθρο 2
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δη-

μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

αναθέτουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του πα-
ρόντος διατάγματος.

  Αθήνα, 20 Μαΐου 2021

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Εσωτερικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ   
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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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