
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης υπαλ-
λήλων που υπηρετούν στην Εθνική Κεντρική 
Αρχή Προμηθειών Υγείας Ν.Π.Ι.Δ. για το Α’ Εξάμη-
νο του 2022.

2 Αναβολή των τακτικών κρίσεων των Αξιωματικών 
της Ελληνικής Αστυνομίας, έτους 2022. 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 429 (1)
Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης 

υπαλλήλων που υπηρετούν στην Εθνική Κεντρι-

κή Αρχή Προμηθειών Υγείας Ν.Π.Ι.Δ. για το Α’ Εξά-

μηνο του 2022. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κ.Α. 

και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 81), όπως τροποποιήθηκε με τις 
διατάξεις του ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ 
νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο 
Υγείας και Κ.Α. και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 25).

2. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (Α’ 176), σύμφωνα με τις οποίες «... Για το προ-
σωπικό των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. η απόφαση καθιέ-
ρωσης υπερωριακής απασχόλησης τους εκδίδεται από 
το Διοικητικό Συμβούλιο ή το όργανο διοίκησης ή το 
εξουσιοδοτημένο από αυτό όργανο... Στις αποφάσεις 
αυτές καθορίζεται ο αριθμός των υπαλλήλων, το χρονικό 
διάστημα και οι ώρες υπερωριακής απασχόλησής τους 
μέσα στα όρια των πιστώσεων του προϋπολογισμού 
τους, μη επιτρεπομένης της επιβάρυνσης του προϋπολο-
γισμού Δημοσίων επενδύσεων. Οι ανωτέρω αποφάσεις 
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
ισχύουν από τη δημοσίευσή τους...».

3. Τον ν. 4865/2021 «Σύσταση και οργάνωση νομικού 
προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνική 
Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας» (Α’ 238).

4. Την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ.12538/25.2.2020 από-
φαση του Υπουργού Υγείας «Συγκρότηση και ορισμός 
μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Κεντρικής 
Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.).» (ΥΟΔΔ 139).

5. Την υπό στοιχεία 24023 ΕΞ 2020/27.2.2020 απόφα-
ση του Υπουργού Οικονομικών «Διορισμός μέλους στο 
Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προ-
μηθειών Υγείας του Υπουργείου Υγείας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 153).

6. Την υπ’ αρ. 27127/9.3.2020 απόφαση του Υπουρ-
γού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός μέλους στην 
Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας του Υπουρ-
γείου Υγείας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 201).

7. Την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.64370/19.10.2020 
κοινή απόφαση του Υπουργού  και του Υφυπουρ-
γού Υγείας «2η Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ4β/
Γ.Π.οικ.12538/25-2-2020 (ΥΟΔΔ  139, ΑΔΑ: Ω74Δ-
465ΦΥΟ-Θ1Γ) απόφασης του Υπουργού Υγείας σχετικά 
με τον ορισμό μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνι-
κής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.).» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 874).

8. Την υπό στοιχεία Β1.α/οικ.79065/20-12-2021 από-
φαση του Υπουργού Υγείας «Κατανομή πιστώσεων του 
Τακτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του 
Υπουργείου Υγείας σε επιμέρους Ομάδες Λογαριασμών» 
(ΑΔΑ: ΨΕΕΙ465ΦΥΟ-ΞΓΗ).

9. Την υπ’  αρ. 153 απόφαση της Συνεδρίασης 73/ 
16-12-2021 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ. 
Ν.Π.I.Δ. «Υποβολή προϋπολογισμού για το Οικονομικό Έτος 
2022 της Ε.Κ.Α.Π.Υ. Ν.Π.Ι.Δ.» (ΑΔΑ: ΡΟΑΩ4ΛΜΨΙΦ-Μ9Ο).

10. Την υπό στοιχεία  Β2α/81463/30-12-2021 από-
φαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας «Έγκριση 
προϋπολογισμού έτους 2022 της Εθνικής Κεντρικής 
Αρχής Προμηθειών Υγείας Ν.Π.Ι.Δ. (Ε.Κ.Α.Π.Υ.)» (ΑΔΑ: 
6Ψ9Ξ465ΦΥΟ-ΦΚΧ).

11. Την υπ’  αρ. 1η απόφαση της Συνεδρίασης 75/ 
07-01-2022 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ. 
Ν.Π.I.Δ. «1η Τροποποίηση προϋπολογισμού για το Οικο-
νομικό Έτος 2022 της Ε.Κ.Α.Π.Υ. Ν.Π.Ι.Δ.» (ΑΔΑ: 6Ω7246Μ-
ΨΙΦ-Δ8Ψ).

12. Την υπό στοιχεία Β2α/1090/13-01-2022 απόφα-
ση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας «Έγκριση α’ 
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τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2022 της Εθνικής 
Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας Ν.Π.Ι.Δ. (Ε.Κ.Α.Π.Υ.)» 
(ΑΔΑ: 6MΜΔΔ65ΦΥΟ-ΚΚ2).

13. Την υπ’ αρ. 10 απόφαση που ελήφθη στην 76η 
και από 21-01-2022 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ.  «Έγκριση ωρών υπερωριακής 
απασχόλησης υπαλλήλων που υπηρετούν στην Εθνική 
Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας Ν.Π.I.Δ. για το Α’ Εξά-
μηνο του 2021».

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους έως και δεκαο-
κτώ χιλιάδων διακοσίων ευρώ (18.200,00 €), η οποία θα 
καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της 
Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας Ν.Π.Ι.Δ. 
του Οικονομικού Έτους 2022. 

15. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των 
υπαλλήλων που υπηρετούν στην Εθνική Κεντρική Αρχή 
Προμηθειών Υγείας ΝΠΙΔ, λόγω αυξημένων υπηρεσι-
ακών αναγκών. Συγκεκριμένα οι υπάλληλοι της Διεύ-
θυνσης Προμηθειών θα εργασθούν υπερωριακά με τη 
διενέργεια κεντρικών διαγωνισμών για τη σύναψη συμ-
φωνίας πλαίσιο για την προμήθεια ιατροτεχνολογικών, 
υγειονομικών και φαρμακευτικών αγαθών καθώς και 
τη διενέργεια προσκλήσεων για τη συλλογή προφο-
ρών, σύμφωνα με τις σχετικές Πράξεις Νομοθετικού 
Περιεχομένου για την προμήθεια διαφόρων ειδών για 
την αποφυγή της εξάπλωσης της πανδημίας και για την 
κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 23 του 
ν. 4472/2017. Οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Μητρώου 
Προμηθειών θα εργασθούν υπερωριακά προκειμένου 
να ασχοληθούν με τη συγκρότηση επιτροπών σύνταξης 
τεχνικών προδιαγραφών, το συντονισμό των επιτροπών 
σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών, τη διαχείριση και 
ενημέρωση του Μητρώου Τεχνικών Προδιαγραφών,την 
ανάπτυξη ενιαίας κωδικοποίησης τεχνικών προδιαγρα-
φών, την ανάρτηση τιμών στο Παρατηρητήριο Τιμών, 
την έρευνα αγοράς, την καταγραφή εύρους τιμών για 
κάθε είδος, την εισαγωγή δεδομένων στην Ηλεκτρο-
νική Πλατφόρμα του Παρατηρητηρίου Τιμών και τη 
συγκέντρωση των δεδομένων αναγκών των φορέων. 
Οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αλυσίδας 
Διανομής θα εργασθούν υπερωριακά καθότι πρέπει 
να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες της Διεύθυνσης 
και συγκεκριμένα να παρακολουθούν την παραλαβή, 
διανομή, τα αποθέματα και τις αναλώσεις των ιατρο-
τεχνολογικών και υγειονομικών αγαθών η προμήθεια 
των οποίων προκύπτει από κεντρικές διαγωνιστικές 
διαδικασίες και να διενεργούν έρευνα αγοράς με σκοπό 
τον προσδιορισμό των τιμών των αγαθών αυτών στην 
εγχώρια και διεθνή αγορά. Οι υπάλληλοι της Διεύθυν-
σης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών θα εργα-
σθούν υπερωριακά καθότι πρέπει να ασχοληθούν με 
εισηγήσεις σχετικά με αναγνωρίσεις πτυχίων και προ-
ϋπηρεσίας των υπαλλήλων του φορέα, τη σύνταξη των 
τακτικών και των έκτακτων πλάνων εργασιών λόγω της 
πανδημίας COVID-19, την τακτοποίηση του αρχείου, την 
τήρηση του Μητρώου υπαλλήλων, την τήρηση βιβλίων 
Γ’ κατηγορίας, τις αναλήψεις και δεσμεύσεις ποσών του 

προϋπολογισμού, τη διαδικασία έκδοσης χρηματικών 
ενταλμάτων, τη διαδικασία της εξόφλησης τιμολογίων, 
τη συμφωνία λογαριασμών και τη σύνταξη οικονομικών 
καταστάσεων.

Συνοπτικά, η ακολουθούμενη διαδικασία για την 
έγκριση και τον έλεγχο των υπερωριών έχει ως εξής: 
α) Σε περίπτωση που υπάρχουν αυξημένες υπηρεσι-
ακές ανάγκες, πραγματοποιείται η σύσταση συνερ-
γείου υπερωριακής απασχόλησης στην αρχή κάθε 
μήνα, με απόφαση Προέδρου, β) Η καθημερινή κατα-
γραφή και τήρηση των ωρών υπερωριακής εργασίας 
των υπαλλήλων υποστηρίζεται μηχανογραφικά από 
ειδική εφαρμογή ωρομέτρησης, η οποία παρακολου-
θείται και ελέγχεται από την Διεύθυνση Διοικητικών 
και Οικονομικών Υπηρεσιών, με στόχο τον έλεγχο της 
πραγματοποίησης των υπερωριών και γ) κάθε μήνα 
εκτυπώνεται κατάσταση υπερωριών του προηγούμε-
νου μήνα, όπως έχουν καταγραφεί από το ηλεκτρονικό 
σύστημα ωρομέτρησης παρουσιών και βάσει αυτής της 
κατάστασης συντάσσεται η βεβαίωση των υπερωριών 
και η έγκριση καταβολής τους από τον Πρόεδρο της 
Ε.Κ.Α.Π.Υ. Ν.Π.Ι.Δ.

Η δαπάνη που προκύπτει από την ανωτέρω υπερωρι-
ακή απασχόληση δεν υπερβαίνει το ύψος της εγγεγραμ-
μένης πίστωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2022, αποφασίζουμε:

Την έγκριση, λόγω πραγματικών υπηρεσιακών ανα-
γκών, της υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή, για 
το Α’ εξάμηνο του έτους 2022 έως και 30-06-2021, επτά 
(7) μονίμων υπαλλήλων και τριάντα (30) υπαλλήλων 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου  - επικουρικού 
προσωπικού που απασχολούνται στην Εθνική Κεντρική 
Αρχή Προμηθειών Υγείας και μέχρι τεσσάρων χιλιάδων 
εξακοσίων ογδόντα ωρών (4.440) ωρών συνολικά, οι 
οποίες δεν θα υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) ώρες 
το εξάμηνο ανά υπάλληλο και θα πραγματοποιούνται 
από Δευτέρα έως Παρασκευή μετά το πέρας του κανο-
νικού ωραρίου εργασίας.

Συνοπτικά, η ακολουθούμενη διαδικασία για την 
έγκριση και τον έλεγχο των υπερωριών έχει ως εξής: α) σε 
περίπτωση που υπάρχουν αυξημένες υπηρεσιακές ανά-
γκες, πραγματοποιείται η σύσταση συνεργείου υπερωρι-
ακής απασχόλησης στην αρχή κάθε μήνα, με απόφαση 
Προέδρου, β) η καθημερινή καταγραφή και τήρηση των 
ωρών υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων υποστη-
ρίζεται μηχανογραφικά από ειδική εφαρμογή ωρομέ-
τρησης, η οποία παρακολουθείται και ελέγχεται από την 
Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, με 
στόχο τον έλεγχο της πραγματοποίησης των υπερωριών 
και γ) κάθε μήνα εκτυπώνεται κατάσταση υπερωριών 
του προηγούμενου μήνα, όπως έχουν καταγραφεί από 
το ηλεκτρονικό σύστημα ωρομέτρησης παρουσιών και 
βάσει αυτής της κατάστασης συντάσσεται η βεβαίωση 
των υπερωριών και η έγκριση καταβολής τους από τον 
Πρόεδρο της Ε.Κ.Α.Π.Υ. Ν.Π.Ι.Δ.

Η δαπάνη που προκύπτει από την ανωτέρω υπερωρια-
κή απασχόληση δεν υπερβαίνει το ύψος της εγγεγραμμέ-
νης πίστωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7979Τεύχος B’ 774/21.02.2022

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2022

Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΟΣ ΜΠΑΡΤΣΩΚΑΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 6003/13/2182α΄  (2)
Αναβολή των τακτικών κρίσεων των Αξιωματι-

κών της Ελληνικής Αστυνομίας, έτους 2022.  

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 2 του άρθρου 31 του π.δ. 24/1997 «Ιεραρ-

χία, καταστάσεις και εξέλιξη των αξιωματικών της Ελλη-
νικής Αστυνομίας» (Α’ 29),

β. της παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4249/2014 «Αναδιορ-
γάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού 
Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστα-
σίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας 
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών 
θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α’ 73), 

γ. των περ. δ’ και στ’ της παρ. 1 του άρθρου 11 του 
ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» 
(Α’ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1590/1986 (Α’ 49),

δ. της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 2800/2000 «Ανα-
διάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, 
σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 41),

ε. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών (Α’ 121, διόρθωση σφάλματος Α’ 126),

στ. του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ζ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του 
π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την 
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΕΣ/1/4/679/6-8-2019 κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προ-
στασίας του Πολίτη «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Δη-
μόσιας Τάξης στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 545).

3. Την περ. 16 της παρ. Α του άρθρου 1 της υπό στοι-
χεία ΓΔΟΥΕΣ/1/2/485/3-4-2020 απόφασης του Υπουργού  
και του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη «Μεταβί-
βαση αρμοδιοτήτων Υπουργού και Υφυπουργού Προ-
στασίας του Πολίτη επί θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας 
σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα» (Β’ 1362).

4. Την υπ’ αρ. 28028/18-2-2022 πρόταση του Αρχηγού 
της Ελληνικής Αστυνομίας.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Την αναβολή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 

του άρθρου 31 του π.δ. 24/1997, των τακτικών κρίσε-
ων των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας έτους 
2022, για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) μήνες από την 
έκδοση της παρούσας απόφασης, λόγω των ιδιαίτερα 
αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών της Ελληνικής Αστυ-
νομίας, που υφίστανται την τρέχουσα χρονική περίοδο 
και άπτονται ιδίως της εφαρμογής των έκτακτων μέ-
τρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 
(COVID-19) στην κοινότητα, σε συνάρτηση, τόσο με 
τις ειδικές υγειονομικές συνθήκες που επικρατούν στη 
Χώρα και προκαλούν την εφαρμογή διαρκώς μεταβαλ-
λόμενων μέτρων προστασίας σύμφωνα με τα εκάστοτε 
επιδημιολογικά στοιχεία, όσο και με την αποτελεσμα-
τική εκτέλεση των λοιπών αυξημένων υπηρεσιακών 
αναγκών που έγκεινται της αποστολής της Ελληνικής 
Αστυνομίας.

Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2022

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίας Τάξης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ   
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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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