
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξί-
ας τετρακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και δεκαέξι 
λεπτών (482,16 €) με Φ.Π.Α., της εταιρίας «ΕΥΟΙ-
ΚΟΣ Α.Ε.» προς το Πυροσβεστικό Σώμα.

2 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξί-
ας χιλίων εξακοσίων ευρώ (1.600,00€) με Φ.Π.Α., 
της «Γένεσις Γυναικολογική Χειρουργική κλινική» 
προς το Πυροσβεστικό Σώμα.

3 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξί-
ας δύο χιλιάδων διακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ 
(2.299,00 €) με Φ.Π.Α., της εταιρίας «TEAS A.E. ΤΕ-
ΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» προς 
το Πυροσβεστικό Σώμα.

4 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξί-
ας έξι χιλιάδων διακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ 
(6.285,00 €) με Φ.Π.Α., της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙ-
ΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε.» προς το Πυροσβεστικό Σώμα.

5 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης 
αξίας δύο χιλιάδων εκατό ενενήντα εφτά ευρώ 
(2.197,00€) με Φ.Π.Α., της εταιρίας «HOUSE 
MARKET A.E.» προς το Πυροσβεστικό Σώμα.

6 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξί-
ας εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (9.500,00 €) 
με Φ.Π.Α., της εταιρίας «Θ. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε.» 
προς το Πυροσβεστικό Σώμα.

7 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης 
αξίας τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) με Φ.Π.Α., 
του «ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» προς 
το Πυροσβεστικό Σώμα.

8 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για το 
προσωπικό που υπηρετεί στην Εθνική Αρχή Δια-
φάνειας για το Α’ εξάμηνο του 2022.

9 Έγκριση Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας του 
Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
και της Σχολής Διδακτορικών Σπουδών Ιστορίας 
του Πανεπιστημίου Paris 1 Panthéon- Sorbonne 
(Γαλλία) για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με 
συνεπίβλεψη. 

10 Υπαγωγή φοιτητών του Εθνικού και Καποδιστρια-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών σε καθεστώς μερικής 
φοίτησης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)

   Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης 

αξίας τετρακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και δε-

καέξι λεπτών (482,16 €) με Φ.Π.Α., της εταιρίας 

«ΕΥΟΙΚΟΣ Α.Ε.» προς το Πυροσβεστικό Σώμα.

    Με την υπό στοιχεία 78994 Φ.804.22/03-01-2022 
απόφαση του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου 
του Πυροσβεστικού Σώματος, που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Κώδικα Κοινω-
φελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών
(ν. 4182/2013, Α’ 185), καθώς και της παρ. 5 του άρθρου 
85 του ν. 4662/2020, γίνεται αποδεκτή η πρόταση δω-
ρεάς της εταιρίας «ΕΥΟΙΚΟΣ Α.Ε.» εκτιμώμενης αξίας 
τετρακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και δεκαέξι λεπτών 
(482,16 €) με Φ.Π.Α., που αφορά δύο (02) καθαριστές 
αέρα HOOVER HHP30C 011, για την κάλυψη των ανα-
γκών της Π.Υ. Σπάρτης.

  Ο Διευθυντής κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΜΙΧΑΗΛ ΤΕΤΩΡΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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      (2)
Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξί-

ας χιλίων εξακοσίων ευρώ (1.600,00€) με Φ.Π.Α., 

της «Γένεσις Γυναικολογική Χειρουργική κλινική» 

προς το Πυροσβεστικό Σώμα.

  Με την υπό στοιχεία 78869 Φ.804.22/03-01-2022 
απόφαση του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου 
του Πυροσβεστικού Σώματος, που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Κώδικα Κοινω-
φελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών
(ν. 4182/2013, Α’ 185), καθώς και της παρ. 5 του άρθρου 
85 του ν. 4662/2020, γίνεται αποδεκτή η πρόταση δω-
ρεάς της «Γένεσις Γυναικολογική Χειρουργική κλινική» 
εκτιμώμενης αξίας χιλίων εξακοσίων ευρώ (1.600,00€) με 
Φ.Π.Α., που αφορά ένα (01) πλυστικό μηχάνημα HD 5/11 
P (KARCHER) και μία (01) τηλεόραση Samsung LED TV 
55AU9072 55” 4K για την κάλυψη των αναγκών του 3ου 
Π.Σ. Θεσσαλονίκης της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσσαλονίκης.

 Ο Διευθυντής κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

ΜΙΧΑΗΛ ΤΕΤΩΡΟΣ

Ι

   (3)
    Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξί-

ας δύο χιλιάδων διακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ 

(2.299,00 €) με Φ.Π.Α., της εταιρίας «TEAS A.E. ΤΕ-

ΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» προς 

το Πυροσβεστικό Σώμα.

  Με την υπό στοιχεία 78791 Φ.804.22/31-12-2021 
απόφαση του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου 
του Πυροσβεστικού Σώματος, που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Κώδικα Κοινω-
φελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών
(ν. 4182/2013, Α’ 185), καθώς και της παρ. 5 του άρθρου 
85 του ν. 4662/2020, γίνεται αποδεκτή η πρόταση δωρε-
άς της εταιρίας «TEAS A.E. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΩ-
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» εκτιμώμενης αξίας δύο χιλιάδων διακο-
σίων ενενήντα εννέα ευρώ (2.299,00 €) με Φ.Π.Α., που 
αφορά έξι (06) οθόνες LG MONITOR 34W K650-W 34” και 
μία (01) οθόνη-τηλεόραση Samsung LED TV 50TU7092 
50” 4K Ultra HD για την κάλυψη των αναγκών του Ά ΓΡΑ-
ΦΕΙΟΥ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ της ΔΙ.Π.Υ. Αθηνών.

  Ο Διευθυντής 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ 

Ι

     (4)
 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξί-

ας έξι χιλιάδων διακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ 

(6.285,00 €) με Φ.Π.Α., της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε.» προς το Πυροσβεστι-

κό Σώμα.

  Με την υπό στοιχεία 78749 Φ.804.22/29-12-2021 από-
φαση του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου του 
Πυροσβεστικού Σώματος, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 3 του Κώδικα Κοινωφελών πε-

ριουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών (ν. 4182/2013, 
Α’ 185), καθώς και της παρ. 5 του άρθρου 85 του ν. 4662/ 
2020, γίνεται αποδεκτή η πρόταση δωρεάς της εταιρίας 
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε.» εκτιμώμενης αξίας 
έξι χιλιάδων διακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ (6.285,00 €)
με Φ.Π.Α., που αφορά είκοσι πέντε (25) επινώτιους 
πυροσβεστήρες 21L Vallfirest WATER KNAPSACK περι-
λαμβανομένων δύο (02) set O-rings ανά πυροσβεστή-
ρα και πέντε (05) ανταλλακτικά (αντλία double piston 
Hand pumb BVB0101-P030A και ελαστικός σωλήνας 1m 
ΒVB0101-Ρ140Α μαζί με τα connections) παρελκόμενα 
των είκοσι πέντε (25) επινώτιων πυροσβεστήρων, για 
την κάλυψη των αναγκών του Πυροσβεστικού Σώματος.

  Ο Διευθυντής 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ 

I

  (5)
    Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης 

αξίας δύο χιλιάδων εκατό ενενήντα εφτά ευρώ 

(2.197,00€) με Φ.Π.Α., της εταιρίας «HOUSE 

MARKET A.E.» προς το Πυροσβεστικό Σώμα.

  Με την υπό στοιχεία 78359 Φ.804.22/31-12-2021 από-
φαση του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου του 
Πυροσβεστικού Σώματος, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 3 του Κώδικα Κοινωφελών πε-
ριουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών (ν. 4182/2013, 
Α’ 185), καθώς και της παρ. 5 του άρθρου 85, γίνεται απο-
δεκτή η πρόταση δωρεάς της εταιρίας «HOUSE MARKET 
A.E.» εκτιμώμενης αξίας δύο χιλιάδων εκατό ενενήντα 
εφτά ευρώ (2.197,00€) με Φ.Π.Α., που αφορά μία (01) 
καρέκλα 80510639 JARVFJALLET office chr w armr Glose 
black και δύο (02) καναπέδες 198591 KIVIK SO3 GRANN 
BLK για την κάλυψη των αναγκών της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λάρισας

  Ο Διευθυντής κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής 

ΜΙΧΑΗΛ ΤΕΤΩΡΟΣ 

I

  (6)
    Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξίας 

εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (9.500,00 €) 

με Φ.Π.Α., της εταιρίας «Θ. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε.» 

προς το Πυροσβεστικό Σώμα.

  Με την υπό στοιχεία 77156 Φ.804.22/31-12-2021 
απόφαση του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου 
του Πυροσβεστικού Σώματος, που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Κώδικα Κοινω-
φελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών
(ν. 4182/2013, Α’ 185), καθώς και της παρ. 5 του άρθρου 
85 του ν. 4662/2020, γίνεται αποδεκτή η πρόταση δω-
ρεάς της εταιρίας «Θ. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε.» εκτιμώμενης 
αξίας εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (9.500,00 €) 
με Φ.Π.Α., που αφορά είκοσι (20) κρεβάτια μεταχειρι-
σμένα, είκοσι (20) στρώματα κρεβατιών μεταχειρισμένα, 
είκοσι (20) τραπεζάκια έπιπλο μεταχειρισμένα, είκοσι 
(20) καθρέπτες τουαλέτας μεταχειρισμένοι, είκοσι (20) 
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κομοδίνα έπιπλα μεταχειρισμένα, δέκα (10) ψυγεία ηλε-
κτρικά οικιακής χρήσης επιπλωμένα μεταχειρισμένα και 
δέκα (10) καρέκλες ξύλινες μεταχειρισμένες για την κά-
λυψη των αναγκών του 3ου Π.Σ. Λιμένος Ηρακλείου της 
ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου.

Ο Διευθυντής 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ 

I

  (7)
    Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξί-

ας τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) με Φ.Π.Α., 

του «ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» προς 

το Πυροσβεστικό Σώμα.

  Με την υπό στοιχεία 76510 Φ.804.22/31-12-2021 από-
φαση του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου του 
Πυροσβεστικού Σώματος, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 3 του Κώδικα Κοινωφελών πε-
ριουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών (ν. 4182/2013, 
Α’ 185), καθώς και την παρ. 5 του άρθρου 85 του ν. 4662/
2020, γίνεται αποδεκτή η πρόταση δωρεάς του «ΕΜΠΟ-
ΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» εκτιμώμενης αξίας τριών 
χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) με Φ.Π.Α., που αφορά έναν 
(01) τρίποδα τηλεσκοπικό αλουμινίου ρυθμιζόμενο από 
1.74-3,02m, με τρία (03) κεντρικά σημεία αγκύρωσης, 
δύο (02) βάσεις για βαρούλκο, σύστημα ασφαλείας/
ανάκτησης και τρία (03) σκαλοπάτια, μάρκας DELTA 
PLUS τύπου ΤRA32, μία (01) θήκη μεταφοράς τρίποδα 
μάρκας DELTA PLUS τύπου TRBAG3, ένα (01) βαρούλ-
κο χειροκίνητο 300kg-20m μάρκας DELTA PLUS τύπου 
TR003C, έναν (01) επανατυλιγόμενο ανακόπτη πτώσης 
με βαρούλκο ανάκτησης 20m μάρκας DELTA PLUS τύ-
που TR01820U, ένα σχοινί πρόσδεσης με αποσβεστήρα 
πτώσης 2m X 2 τεμάχια μάρκας DELTA PLUS AN208R2CD 
και ένα (01) τρίγωνο διάσωσης (παιδί-ενήλικας) μάρκας 
CT τύπου 7H123AF, για την κάλυψη των αναγκών της 
Π.Υ. Λειβαδιάς.

Ο Διευθυντής 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ 

I

Αριθμ. οικ.302    (8)
    Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για το 

προσωπικό που υπηρετεί στην Εθνική Αρχή Δι-

αφάνειας για το Α’ εξάμηνο του 2022. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 

οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133) και ειδικότερα τις διατάξεις των άρ-
θρων 82, 87, 91, 92, 93, 95, των παρ. 5 και 6 του άρθρου 
110 και παρ. 20 και 26 του άρθρου 118.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Κώδικα Κατάστα-
σης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ν. 3528/2007, Α’ 26).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176).

4. Τις διατάξεις των παρ. 3 περ. β’ και παρ. 5 περ. ε’ του 
άρθρου 24 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 143).

5. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ-
γάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 112) και τις όμοιες του ν. 4727/2020 (Α’ 184)
περί Ψηφιακής Διαφάνειας - Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα
(π.δ. 63/2005, Α’ 98) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της 
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανά-
ληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

8. Την υπό στοιχεία (Υ)23/14-07-2021 διαπιστωτική 
πράξη του Πρωθυπουργού «Διαπιστωτική πράξη για τον 
διορισμό του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας 
(Ε.Α.Δ.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 549).

9. Την υπ’ αρ. 11699/19-05-2020 απόφαση του Διοι-
κητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας «Οργανισμός της 
Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ)» (Β’ 1991).

10. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/
1692/27-06-2006 απόφασης «Καθιέρωση ωρών προσέ-
λευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων 
υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.» (Β’ 769), όπως ισχύει με την 
υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25-07-2011 (Β’ 1659).

11. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 εγκύκλιο 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Παροχή οδη-
γιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφ. Β’ του 
ν. 4354/2015 (Α’ 176).

12. Την υπ’ αρ. 2/1757/0026/10-1-2017 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός δι-
καιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης για υπε-
ρωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών 
εργασία» (Β’ 17)

13. Την ανάγκη προσφοράς υπηρεσίας και πέραν του 
κανονικού ωραρίου ορισμένου αριθμού προσωπικού, 
μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, λόγω 
εκτάκτων και επειγουσών αναγκών, και συγκεκριμένα, 
την ανάγκη για: α) την εντατικοποίηση των διενεργού-
μενων από τους Επιθεωρητές - Ελεγκτές ελέγχων, λόγω 
του ενεργού ρόλου που διαδραματίζει η Ε.Α.Δ. στην 
κοινή προσπάθεια για τον περιορισμό της διασποράς 
του κορωνοϊού Sars Covid-2, β) οικονομική και διοικη-
τική υποστήριξη των επιθεωρήσεων και ελέγχων που 
διενεργούνται, γ) τη διαχείριση θεμάτων ανθρώπινου 
δυναμικού και οργάνωσης της Αρχής, δ) την οικονομική 
υποστήριξη για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσι-
ών της Αρχής, ε) την ανάπτυξη και την ολοκληρωμένη 
παρακολούθηση εφαρμογής του Εθνικού Συστήματος 
Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Control System), καθώς 
και το σχεδιασμό και την ανάπτυξη προτύπων, μεθοδο-
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λογιών και εργαλείων εσωτερικού ελέγχου και διερεύ-
νησης φαινομένων απάτης και διαφθοράς, ε) τη διαχεί-
ριση θεμάτων Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και 
στ) τη διαχείριση θεμάτων επικοινωνίας και τύπου.

14. Το γεγονός ότι για την κάλυψη των προαναφερ-
θεισών αναγκών προκαλείται δαπάνη, ύψους διακοσί-
ων πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (255.000 €) η οποία 
συμπεριλαμβάνεται:

α) στην υπ’ αρ. οι 251/04.01.2022 (SAP: 7-001/2022) 
(ΑΔΑ: 6ΥΒΜ46ΜΙ0Φ-7Ν5) σχετική απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης ποσού ύψους εκατόν είκοσι δύο χιλιάδων 
πεντακοσίων ευρώ (122.500,00 €) σε βάρος του προϋπο-
λογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2022, του Ειδικού 
Φορέα 1007.803.0000000 «Δαπάνες της Ανεξάρτητης 
Αρχής «Εθνική Αρχή Διαφάνειας», που καλύπτονται από 
τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών», στον 
Α.Λ.Ε.: 21.20.20.1001 «Αποζημίωση για υπερωριακή απα-
σχόληση ενιαίου μισθολογίου πλην εκπαιδευτικών (μό-
νιμοι και ΙΔΑΧ)», για την κάλυψη δαπάνης που αφορά 
στην καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή απασχό-
ληση πέραν του προγραμματισμένου ωραρίου, για το Α’ 
εξάμηνο του 2022, καθώς και για απλήρωτες υποχρεώ-
σεις έτους 2021, για το προσωπικό που υπηρετεί στην 
Εθνική Αρχή Διαφάνειας, συμπεριλαμβανομένων των 
Επιθεωρητών - Ελεγκτών και όσων κατέχουν θέσεις ευ-
θύνης κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 και 96 του ν. 4622/2019 
(Α’ 133), η οποία βεβαιώθηκε και καταχωρίστηκε στο 
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Γ.Δ.Ο.Δ.Υ. 
της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας υπ’ αρ. 4431/04.01.2022.

β) στην υπ’ αρ. οι 252/04.01.2022 (SAP: 7-002/2022) 
(ΑΔΑ: 9ΒΒΦ46ΜΙ0Φ-4ΧΝ) σχετική απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης ποσού ύψους εκατόν τριάντα δύο χιλιάδων 
πεντακοσίων ευρώ (132.500,00 €) σε βάρος του προϋπο-
λογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2022, του Ειδικού 
Φορέα 1007.803.0000000 «Δαπάνες της Ανεξάρτητης 
Αρχής ‘’Εθνική Αρχή Διαφάνειας’’, που καλύπτονται από 
τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών», στον 
Α.Λ.Ε.: 21.20.20.2001 «Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαι-
ρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου 
(μόνιμοι και ΙΔΑΧ)», για την κάλυψη δαπάνης που αφορά 
στην καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή απασχό-
ληση κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες, 
για το Α’ εξάμηνο του 2022, καθώς και για απλήρωτες 
υποχρεώσεις έτους 2021, για το προσωπικό που υπη-
ρετεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, συμπεριλαμβανο-
μένων των Επιθεωρητών - Ελεγκτών και όσων κατέχουν 
θέσεις ευθύνης κατά την παρ. 3 του άρθρου 93 και του 
άρθρου 96 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), η οποία βεβαιώθη-
κε και καταχωρίστηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής της Γ.Δ.Ο.Δ.Υ. της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας 
υπ’ αρ. 4432/04.0.2022, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλη-
σης, για την αντιμετώπιση των έκτακτων και επειγουσών 
αναγκών, με την προβλεπόμενη από το νόμο αμοιβή του 
προσωπικού, που αναφέρεται στην παρ. 13 του ανωτέρω 
σκεπτικού της παρούσας απόφασης, ως ακολούθως:

A. Απογευματινής υπερωριακής εργασίας, από την 
ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως για το Α’ εξάμηνο 2022, για 

το προσωπικό που υπηρετεί στην Εθνική Αρχή Διαφά-
νειας (ΕΑΔ):

- Έως εκατόν είκοσι (120) απογευματινές ώρες ανά επι-
θεωρητή-ελεγκτή για έως τριακόσιους είκοσι ένα (321) 
Επιθεωρητές-Ελεγκτές, μονίμους και με σχέση εργασί-
ας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου που υπηρετούν 
στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

- Έως εκατόν είκοσι (120) απογευματινές ώρες ανά 
υπάλληλο για έως εκατόν τριάντα (130) υπαλλήλους 
όλων των κατηγοριών και κλάδων και υπαλλήλους που 
εκτελούν χρέη οδηγών αυτοκινήτων, μονίμους και με 
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, 
της παρ. 3β του άρθρου 95 του ν. 4622/2019.

B. Υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες ή 
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, για το Α’ εξά-
μηνο 2022, για το προσωπικό που υπηρετεί στην Εθνική 
Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ):

- μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες για τις νυκτερινές και 
μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες για τις Κυριακές και εξαι-
ρέσιμες ημέρες, ανά επιθεωρητή-ελεγκτή για έως τρια-
κόσιους είκοσι ένα (321) Επιθεωρητές-Ελεγκτές, μονί-
μους και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου.

- μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες για τις νυκτερινές και 
μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες για τις Κυριακές και εξαι-
ρέσιμες ημέρες, ανά υπάλληλο, για έως εκατόν τριάντα 
(130) υπαλλήλους όλων των κατηγοριών και κλάδων 
και υπαλλήλους που εκτελούν χρέη οδηγών αυτοκινή-
των, μονίμους και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαί-
ου Αορίστου Χρόνου, της παρ. 3β του άρθρου 95 του 
ν. 4622/2019.

Ο αριθμός των υπαλλήλων μπορεί να αυξάνεται σύμ-
φωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, με ανάλογη μεί-
ωση των ωρών υπερωριακής εργασίας υπό την προϋ-
πόθεση ότι δεν θα γίνει υπέρβαση των εγγεγραμμένων 
πιστώσεων.

Οι ανωτέρω υπάλληλοι δικαιούνται υπερωριακής 
αποζημίωσης στην περίπτωση που περιλαμβάνονται 
στη μηνιαία συγκρότηση των συνεργείων και δεν είναι 
δικαιούχοι άλλης υπερωριακής αποζημίωσης για το ίδιο 
χρονικό διάστημα.

Η συγκρότηση συνεργείων υπερωριακής εργασίας 
στην οποία θα αναφέρεται: ο αριθμός και το ονοματε-
πώνυμο των συμμετεχόντων στο συνεργείο υπαλλήλων, 
η κατηγορία και το Μ.Κ. αυτών, το συνολικό χρονικό δι-
άστημα, οι ώρες απασχόλησης για κάθε υπάλληλο, κατά 
μήνα και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που 
θα πραγματοποιηθούν, θα γίνεται με απόφαση του Διοι-
κητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Οι βεβαιώσεις πραγματοποίησης της ως άνω υπερω-
ριακής εργασίας θα εκδίδονται με το πέρας αυτής από 
τον Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ή/και το 
εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο.

Οι προαναφερόμενες αποφάσεις και βεβαιώσεις θα 
κοινοποιούνται στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών της 
Διεύθυνσης Οικονομικών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημο-
σίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως και 
30 Ιουνίου 2022.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2022 

Ο Διοικητής 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΙΝΗΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 982  (9)
Έγκριση Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας του 

Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνι-

κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

και της Σχολής Διδακτορικών Σπουδών Ιστορίας 

του Πανεπιστημίου Paris 1 Panthéon- Sorbonne 

(Γαλλία) για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής 

με συνεπίβλεψη.   

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114), και ειδικότερα τις 
διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 43,

2. την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

3. την υπό στοιχεία 41931/Ζ1/13-3-2018 υπουργική 
απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων ίδρυσης κοινών Π.Μ.Σ. και 
εκπόνησης διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη με-
ταξύ ημεδαπών Α.Ε.Ι. και αναγνωρισμένων ως ομοταγών 
ιδρυμάτων ή ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της 
αλλοδαπής» (Β’ 972),

4. τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/2018 
(Α’ 102),

5. τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’195), 

6. τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83), 

8. το π.δ. 85/2013 «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρό-
τηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καπο-
διστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (Α’ 124),

7. τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη 
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» (Α’ 189), 

8. το απόσπασμα πρακτικών της 11ης συνεδρίασης της 
Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του 
ΕΚΠΑ (22-04-2021), κατά την οποία εγκρίθηκε το Ειδικό 
Πρωτόκολλο Συνεργασίας με τη Σχολή Διδακτορικών 
Σπουδών Ιστορίας του Πανεπιστημίου Paris 1 Panthéon-
Sorbonne (Γαλλία) για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής 
με συνεπίβλεψη,

9. τον κανονισμό εκπόνησης Διδακτορικών Διατρι-
βών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ 
(Β’1300/2018),

10. το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του 
Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ και της 

Σχολής Διδακτορικών Σπουδών Ιστορίας του Πανεπιστη-
μίου Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Γαλλία),

11. το απόσπασμα πρακτικών Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(30η συνεδρία 27-05-2021),

12. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

Την έγκριση του Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας 
μεταξύ του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του 
ΕΚΠΑ και της Σχολής Διδακτορικών Σπουδών Ιστορίας 
του Πανεπιστημίου Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Γαλλία) 
για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με συνεπίβλεψη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2021

Ο Πρύτανης 

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. απόφ.     981  (10)
Υπαγωγή φοιτητών του Εθνικού και Καποδιστρι-

ακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε καθεστώς μερι-

κής φοίτησης.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

  Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 31, του 

άρθρου 38, του άρθρου 57 και της παρ. 4 του άρθρου 58 
του ν. 4777/2021 (Β’ 25) σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195).

2. Τη μεταβατική διάταξη της περ. γ’ της παρ. 22 του 
άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως αντικατα-
στάθηκε με την παρ. 6, του άρθρου 26 του ν. 4386/2016 
(Α΄ 83).

3. Τη διάταξη της περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 16 του 
ν. 4653/2020 (Α΄ 12).

4. Το υπό στοιχεία 54315/Ε2453/6-9-2021 (υπ’ αρ. 
ΕΚΠΑ 61633/6-9-2021) γνωμοδοτικό έγγραφο της Προ-
ϊσταμένης του Γραφείου Νομικού Συμβούλου.

5. Την υπ’ αρ. 77396/8-10-2021 σχετική εισήγηση της 
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας Ε.Κ.Π.Α., η οποία 
προτάθηκε από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέ-
σεων και Φοιτητικής Μέριμνας του Ε.Κ.Π.Α., Καθηγητή  
Δημ. Καραδήμα.

6. Την από 27-10-2021 (7η συνεδρία) απόφαση της 
Συγκλήτου του Ε.Κ.Π.Α.

7. Την από 16-11-2021 (8η συνεδρία) απόφαση της 
Συγκλήτου του Ε.Κ.Π.Α.

8. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με την μεταβατική διάταξη 
της περ. γ της παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/201, 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 26 του 
ν. 4386/2016, προβλέπεται: «γ) Έως την έναρξη ισχύος 
του κατά το άρθρο 5 Οργανισμού κάθε Ιδρύματος και 
του κατά το άρθρο 6 Εσωτερικού του Κανονισμού, τα 
θέματα που προβλέπονται σε αυτούς ρυθμίζονται με 
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αποφάσεις της Συγκλήτου, οι οποίες δημοσιεύονται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

9. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

Να καθορίσει τις ειδικότερες προϋποθέσεις και τη δι-
αδικασία για την υπαγωγή φοιτητών του ΕΚΠΑ σε καθε-
στώς μερικής φοίτησης, ως κατωτέρω:

Α. Προϋποθέσεις υπαγωγής σε καθεστώς μερικής 
φοίτησης

Σε καθεστώς μερικής φοίτησης δύνανται να υπαχθούν:
1. α) Φοιτητές που έχουν εισαχθεί στα Α.Ε.Ι. προ του 

ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 (για τους οποίους εξα-
κολουθεί και ισχύει η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 33 
του ν. 4009/2011) και αποδεδειγμένα εργάζονται τουλά-
χιστον 20 ώρες την εβδομάδα.

β) Φοιτητές με αναπηρία που έχουν εισαχθεί προ του 
ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

2. Φοιτητές που εισήχθησαν από το ακαδημαϊκό έτος 
2021-2022 και ύστερα και πληρούν τις προϋποθέσεις της 
παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 4777/2021.

Β. Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Οι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις του Νό-

μου και επιθυμούν να υπαχθούν σε καθεστώς μερικής 
φοίτησης προσκομίζουν στη Γραμματεία της Σχολής/
Τμήματός τους τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

- Αίτηση στην οποία αναφέρεται ο λόγος (σύμφωνα 
με το Νόμο) υπαγωγής σε καθεστώς μερικής φοίτησης 
Λοιπά δικαιολογητικά ανά περίπτωση:

-  Για εργαζόμενους φοιτητές: Βεβαίωση του εργοδότη, 
ότι ο φοιτητής εργάζεται τουλάχιστον είκοσι (20) ώρες 
την εβδομάδα.

-  Για φοιτητές με αναπηρία: Πιστοποιητικό Πάθησης 
της ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Νοσοκομείου, σύμ-
φωνα με την υπό στοιχεία Φ. 25Ι/171726/Α5/4-11-2019 
εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
που αφορά στην πιστοποίηση από τα ΚΕ.Π.Α.. συγκε-
κριμένων κατηγοριών υποψηφίων με αναπηρία και ει-
δικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή πασχόντων από σοβαρές 
παθήσεις.

-  Για τους Αθλητές (μόνο όσοι υπάγονται στις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 4777/2021):

Προσκόμιση δικαιολογητικών, εφόσον δεν υπάρχουν 
στον φάκελο εγγραφής τους, που να πιστοποιούν ότι 
ανήκουν σε αθλητικά σωματεία εγγεγραμμένα στο Μη-
τρώο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και καταλαμ-
βάνουν τις διακρίσεις, για όσα έτη τις καταλαμβάνουν 
κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, 1ης έως και 8ης 
θέσης σε πανελλήνια πρωταθλήματα ατομικών αθλημά-
των με συμμετοχή τουλάχιστον δώδεκα (12) αθλητών και 

οκτώ (8) σωματείων ή αγωνίζονται σε ομάδες των δυο 
ανώτερων κατηγοριών σε ομαδικά αθλήματα ή συμμε-
τέχουν ως μέλη εθνικών ομάδων σε πανευρωπαϊκά πρω-
ταθλήματα, παγκόσμια πρωταθλήματα ή άλλες διεθνείς 
διοργανώσεις υπό την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.

- Για τους φοιτητές που συμμετείχαν έστω άπαξ σε 
Ολυμπιακούς αγώνες: Προσκόμιση αντίστοιχου πιστο-
ποιητικού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, εφόσον 
δεν υπάρχει στον φάκελο εγγραφής τους, ότι κατά τη 
διάρκεια της φοίτησής τους στο πρόγραμμα σπουδών 
για το οποίο αιτούνται την υπαγωγή τους σε καθεστώς 
μερικής φοίτησης μετείχαν σε Ολυμπιακούς αγώνες.

-  Για τους φοιτητές που συμμετείχαν έστω άπαξ σε 
Παραολυμπιακούς Αγώνες και Ολυμπιακούς Αγώνες 
κωφών:

Προσκόμιση βεβαίωσης, εφόσον δεν υπάρχει στον 
φάκελο εγγραφής τους, της ειδικής επιτροπής της παρ. 5 
του άρθρου 29 του ν. 2725/1999, από την οποία έχουν 
χαρακτηριστεί αθλητές.

Γ. Διαδικασία
1. Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομέ-

νων φοιτητών διαβιβάζονται στην Κοσμητεία της οικείας 
Σχολής για την έγκριση υπαγωγής τους σε καθεστώς με-
ρικής φοίτησης, μαζί με τη σχετική εισήγηση της Συνέ-
λευσης του Τμήματος, η οποία θα ορίζει και τον αριθμό 
των μαθημάτων που θα δηλώνουν οι φοιτητές ανά εξά-
μηνο φοίτησης (το ήμισυ του αριθμού των μαθημάτων 
του εξαμήνου που προβλέπει το πρόγραμμα σπουδών).

2. Απαιτείται η κατ’ έτος επικαιροποίηση των δικαιολο-
γητικών που προσκομίζει ο εργαζόμενος φοιτητής στη 
Γραμματεία του Τμήματος φοίτησής του για τη συνέχιση 
της μερικής φοίτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
ισχύουσα νομοθεσία.

Η επικαιροποίηση των δικαιολογητικών δεν αφορά τις 
άλλες κατηγορίες δικαιούχων μερικής φοίτησης.

3. Ο υπολογισμός της ανώτατης διάρκειας φοίτησης, 
όπως προβλέπεται στα εδάφια 2 και 3 της παρ. 4 του 
άρθρου 58 του ν. 4777/2021, εφαρμόζεται για όλες τις ως 
άνω κατηγορίες φοιτητών που υπάγονται σε καθεστώς 
μερικής φοίτησης.

4. Οι παροχές των φοιτητών που εμπίπτουν σε καθε-
στώς μερικής φοίτησης είναι ίδιες με αυτές των φοιτητών 
πλήρους φοίτησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2021 

O Πρύτανης 
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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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