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Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 1 του ν. 4249/2014 

«Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυρο-
σβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολι-
τικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και 
ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 73).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 περίπτ. δ΄, στ΄ και 
θ' του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας 
Τάξης» (Α΄ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α΄ 49).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 
«Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τά-
ξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 41).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του ν. 3103/2003 
«Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 23).

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

6. Τις διατάξεις της 340/18.7.2019 απόφασης του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο 
Σκυλακάκη» (Β΄ 3051).

7. Τις διατάξεις της 80/18.7.2019 απόφασης του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας 
του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β΄ 3058).

8. Το γεγονός ότι στις 8000/1/2019/99-ζ/28.11.2019 και 
8000/1/2019/99-ι΄/12.12.2019 εισηγήσεις του Προϊστα-
μένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού 
Σχεδιασμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη 
(άρθρο 24 παρ. 5 εδ. ε' του ν. 4270/2014, Α΄ 143 όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 παρ. 1 του ν. 4484/2017 
Α΄ 110) βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις του παρόντος 
διατάγματος προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του κρα-

τικού προϋπολογισμού για το έτος 2020 και για καθένα 
από τα επόμενα έτη, ύψους ενός εκατομμυρίου πεντακο-
σίων εξήντα χιλιάδων (1.560.000,00) ευρώ, οι δε δαπάνες 
του έτους 2020 έχουν προβλεφθεί κατά την κατάρτιση 
Π/Υ εξόδων 2020 Ε.Φ. 1047.201.0000000 «Γενική Γραμ-
ματεία Δημόσιας Τάξης», ενώ οι προκαλούμενες δαπάνες 
του έτους 2021 και των επόμενων ετών, στοιχούν προς 
τις δεσμεύσεις και τους στόχους του εγκριθέντος με το 
ν. 4549/2018 Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομι-
κής Στρατηγικής 2019-2022 (Α΄ 105).

9. Την αριθμ. 10/2020 γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού 
και του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη και του  
Υφυπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση του π.δ. 24/1997 (Α΄ 29)

1. Η περίπτωση β' του άρθρου 47 του π.δ. 24/1997, 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε πίνακα μη προακτέων οι Αστυνομικοί Διευθυντές, 
Ταξίαρχοι και οι Υποστράτηγοι. Ειδικά, οι Αστυνομικοί 
Διευθυντές που δεν έχουν 33ετή πραγματική υπηρεσία 
στο Σώμα, αποστρατεύονται, εφόσον εγγραφούν σε πί-
νακα μη προακτέων σε τρεις τακτικές κρίσεις.».

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 49 του π.δ. 24/1997, 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 69/2019 
(Α΄ 109), αντικαθίσταται ως εξής:

«Το όριο ηλικίας των αξιωματικών ειδικών καθηκό-
ντων είναι κατά βαθμό αυξημένο κατά δύο (2) έτη από 
το όριο ηλικίας των αξιωματικών γενικών καθηκόντων, 
πλην των Υγειονομικών Αξιωματικών - Ιατρών και Οδο-
ντιάτρων και των Κληρικών, για τους οποίους αυξάνεται 
κατά πέντε (5) έτη.».

3. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παρα-
γράφου 5 του άρθρου 49 του π.δ. 24/1997, όπως αντι-
καταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του 
π.δ. 81/2016 (Α΄ 150), αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι μη συμπληρούντες τις προϋποθέσεις των διατά-
ξεων της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 
32 αξιωματικοί που αναφέρονται στην προηγούμενη 
περίπτωση, κρίνονται εντός του μηνός Νοεμβρίου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3, προά-
γονται στον επόμενο βαθμό, εκτός οργανικών θέσεων, 
τιθέμενοι εκτός υπηρεσίας, τριάντα (30) ημέρες προ της 
κατάληψής τους από το όριο ηλικίας, ανεξάρτητα από 
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τη συμπλήρωση ή όχι των γενικών ή ειδικών τυπικών 
προσόντων των άρθρων 15 και 17 και αποστρατεύονται 
αυτεπάγγελτα την 31 Δεκεμβρίου του έτους αυτού με το 
ίδιο προεδρικό διάταγμα, εφόσον εγγραφούν σε πίνακα 
ευδοκίμως τερματισάντων την σταδιοδρομία τους και 
δεν διανύουν το τελευταίο βαθμό εξέλιξής τους.».

4. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 49 
του π.δ. 24/1997, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 
του π.δ. 7/2019 (Α΄ 7) αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να παραμείνουν 
στην ενεργό υπηρεσία, όσοι στον κατεχόμενο βαθμό 
είτε κρίθηκαν δυσμενώς είτε αξιολογήθηκαν με βαθμό 
που δικαιολογεί για τους ομοιόβαθμούς τους δυσμενή 
κρίση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 
29, ή καθ' όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους έχουν 
τιμωρηθεί με ανώτερη πειθαρχική ποινή, για την οποία 
δεν έχει παρέλθει ο αυτοτελώς οριζόμενος στην παρ. 1 
του άρθρου 56 του π.δ. 120/2008 (Α΄ 182) χρόνος δια-
γραφής, ή έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα με απόφαση 
ποινικού δικαστηρίου για κάποιο αδίκημα εκ των ανα-
φερομένων στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2713/1999
(Α΄ 89), ή έχουν απουσιάσει από τα καθήκοντα τους πλέ-
ον του εξαμήνου την τελευταία διετία, χωρίς να λαμβά-
νεται υπόψη η απουσία τους η οφειλόμενη σε ανίατη ή 
δυσίατη νόσο ή σε νόσο, πάθηση ή βλάβη που επήλθε 
κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα 
αυτής».

5. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 
50 του π.δ. 24/1997, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
2 του π.δ. 7/2019 (Α΄ 7), αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να παραμείνουν 
στην ενεργό υπηρεσία, όσοι στον κατεχόμενο βαθμό 
είτε κρίθηκαν δυσμενώς είτε αξιολογήθηκαν με βαθμό 
που δικαιολογεί για τους ομοιόβαθμούς τους δυσμενή 
κρίση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 
29, ή καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους έχουν 
τιμωρηθεί με ανώτερη πειθαρχική ποινή, για την οποία 
δεν έχει παρέλθει ο αυτοτελώς οριζόμενος στην παρ. 1 
του άρθρου 56 του π.δ. 120/2008 (Α΄ 182) χρόνος δια-
γραφής, ή έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα με απόφαση 
ποινικού δικαστηρίου για κάποιο αδίκημα εκ των ανα-
φερομένων στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2713/1999 
(Α΄ 89), ή έχουν απουσιάσει από τα καθήκοντά τους πλέ-
ον του εξαμήνου την τελευταία διετία, χωρίς να λαμβά-
νεται υπόψη η απουσία τους η οφειλόμενη σε ανίατη ή 
δυσίατη νόσο ή σε νόσο, πάθηση ή βλάβη που επήλθε 
κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα 
αυτής.».

Άρθρο 2
Τροποποίηση του π.δ 128/2010 (Α΄ 221)

Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1 
του π.δ. 128/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 του 
π.δ. 7/2019 (Α΄ 7), αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να παραμείνουν 
στην ενεργό υπηρεσία, όσοι στον κατεχόμενο βαθμό 
είτε κρίθηκαν δυσμενώς είτε αξιολογήθηκαν με βαθμό 
που δικαιολογεί για τους ομοιόβαθμούς τους δυσμενή 
κρίση, ή καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους 

έχουν τιμωρηθεί με ανώτερη πειθαρχική ποινή, για την 
οποία δεν έχει παρέλθει ο αυτοτελώς οριζόμενος στην 
παρ. 1 του άρθρου 56 του π.δ. 120/2008 (Α΄ 182) χρόνος 
διαγραφής, ή έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα με απόφα-
ση ποινικού δικαστηρίου για κάποιο αδίκημα εκ των ανα-
φερομένων στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2713/1999 
(Α΄ 89), ή έχουν απουσιάσει από τα καθήκοντά τους πλέον 
του εξαμήνου την τελευταία διετία, χωρίς να λαμβάνεται 
υπόψη η απουσία τους η οφειλόμενη σε ανίατη ή δυσίατη 
νόσο ή σε νόσο, πάθηση ή βλάβη που επήλθε κατά την 
εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.».

Άρθρο 3
Τροποποίηση του π.δ 100/2003 (Α΄ 94)

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 
7 του π.δ. 100/2003, όπως αντικαταστάθηκε με την πα-
ράγραφο 1 του άρθρου 2 του π.δ. 89/2019 (Α΄ 144), αντι-
καθίσταται ως εξής:

«Μετά την παρέλευση δύο (2) ετών και για τα επόμενα 
δύο (2) έτη δύνανται να μετατίθενται μόνον σε Αστυ-
νομικά Τμήματα, Αστυνομικούς Σταθμούς, Τμήματα και 
Υποδιευθύνσεις Τροχαίας, Τμήματα Αστυνομικών Επιχει-
ρήσεων, Τμήματα Διαχείρισης Μετανάστευσης, Τμήματα 
Αλλοδαπών, Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης, Προανα-
χωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών, Τμήματα και 
Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας, καθώς και σε Υπηρεσίες 
των Διευθύνσεων Αστυνομικών Επιχειρήσεων, Άμεσης 
Δράσης, Μεταγωγών Δικαστηρίων και Αστυνόμευσης 
Αερολιμένα, πλην των Επιτελείων.».

2. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 2 του άρ-
θρου 8 του π.δ. 100/2003, όπως αντικαταστάθηκε με την 
παράγραφο 4 του άρθρου 2 του π.δ. 88/2019 (Α΄ 135), 
αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Οι νεοεξερχόμενοι Υπαστυνόμοι Β΄ τοποθετούνται 
υποχρεωτικά και δεν μετακινούνται για οποιοδήποτε 
λόγο, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 
12, για τα πρώτα δύο (2) έτη από την αποφοίτησή τους 
από τη Σχολή Αξιωματικών σε Υπηρεσίες των Διευθύν-
σεων Αστυνομικών Επιχειρήσεων, Άμεσης Δράσης και 
Μεταγωγών Δικαστηρίων, πλην των Επιτελείων αυτών, 
σε Σχολές τις Αστυνομικής Ακαδημίας ως εκπαιδευτές, 
καθώς και σε Αστυνομικά Τμήματα και Αστυνομικούς 
Σταθμούς. Μετά την παρέλευση δύο (2) ετών και για τα 
επόμενα δύο (2) έτη δύνανται να μετατίθενται μόνον σε 
Αστυνομικά Τμήματα, Αστυνομικούς Σταθμούς, Τμήματα 
Τροχαίας, Τμήματα Αστυνομικών Επιχειρήσεων, Τμήματα 
Διαχείρισης Μετανάστευσης, Τμήματα Αλλοδαπών, Τμή-
ματα Συνοριακής Φύλαξης, Προαναχωρησιακά Κέντρα 
Κράτησης Αλλοδαπών, Τμήματα και Υποδιευθύνσεις 
Ασφαλείας, σε Υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομι-
κών Επιχειρήσεων, Άμεσης Δράσης, Μεταγωγών Δικα-
στηρίων και Αστυνόμευσης Αερολιμένα, πλην των Επι-
τελείων αυτών, καθώς και σε Σχολές τις Αστυνομικής 
Ακαδημίας ως εκπαιδευτές.».

Άρθρο 4
Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 211/2005 (Α΄ 254)

Το άρθρο 7 του π.δ. 211/2005, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
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«Άρθρο 7
Τοποθετήσεις ειδικών φρουρών

1. Οι Ειδικοί Φρουροί τοποθετούνται σε Υπηρεσίες 
της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και συ-
γκεκριμένα σε αυτές των Διευθύνσεων Άμεσης Δράσης 
και Μεταγωγών-Δικαστηρίων, στην Υποδιεύθυνση Επι-
χειρήσεων και Προστασίας Μαρτύρων της Διεύθυνσης 
Ασφάλειας Αττικής, στην Υποδιεύθυνση Περιπολιών της 
Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών και σε Αστυνομικά Τμή-
ματα και Τμήματα Αστυνομικών Επιχειρήσεων αρμοδιό-
τητας της ως άνω Γενικής Διεύθυνσης. Οι τοποθετήσεις 
γίνονται με τη διαδικασία των επόμενων παραγράφων.

2. Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνο-
μίας, η οποία κοινοποιείται δέκα (10) ημέρες πριν την 
αποφοίτησή τους και στη Σχολή Αστυφυλάκων κινεί-
ται η διαδικασία τοποθέτησης των Ειδικών Φρουρών 
σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 3 του παρόντος 
άρθρου, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. 
Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής οφείλει να 
αναφέρει στη Σχολή Αστυφυλάκων τις συγκεκριμένες 
Υπηρεσίες δικαιοδοσίας της που θα τοποθετήσει τους 
Ειδικούς Φρουρούς. Η Σχολή Αστυφυλάκων κοινοποιεί 
άμεσα την απόφαση του Αρχηγού και την αναφορά της 
Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής στους Ειδικούς 
Φρουρούς, οι οποίοι δηλώνουν υποχρεωτικά με αίτησή 
τους όλες τις Υπηρεσίες που αναφέρονται σε αυτή κατά 
σειρά προτίμησης. Οι αιτήσεις υποβάλλονται άμεσα στη 
Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.

3. Επιτροπή που αποτελείται από πέντε (5) ανώτερους 
Αξιωματικούς, ήτοι έναν (1) της Διεύθυνσης Άμεσης Δρά-
σης Αττικής, έναν (1) της Διεύθυνσης Μεταγωγών - Δι-
καστηρίων Αττικής, έναν (1) της Διεύθυνσης Ασφάλειας 
Αττικής, έναν (1) της Διεύθυνσης Υγειονομικού/Α.Ε.Α. και 
έναν (1) της Σχολής Αστυφυλάκων καταρτίζει ονομαστι-
κό κατάλογο εξερχόμενων από τα Κέντρα Εκπαίδευσης 
της Σχολής Αστυφυλάκων Ειδικών Φρουρών, οι οποίοι, 
κατ΄ εφαρμογή κριτηρίων που ανάγονται στην προηγού-
μενη εργασιακή εμπειρία τους, στις ιδιαίτερες γνώσεις ή 
δεξιότητές τους και στην πειθαρχία που επέδειξαν κατά 
το στάδιο της εκπαίδευσής τους, μπορούν να τοποθε-
τηθούν κατ' εξαίρεση στις Διευθύνσεις Άμεσης Δράσης 
Αττικής και Μεταγωγών-Δικαστηρίων Αττικής, στην Υπο-
διεύθυνση Επιχειρήσεων και Προστασίας Μαρτύρων της 
Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής και στην Υποδιεύθυνση 
Περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών. Ο Γε-
νικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής με απόφασή του 
κατανέμει τους Ειδικούς Φρουρούς σε κενές θέσεις των 
Υπηρεσιών της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ανάλογα 
με την προτίμησή τους, με βάση τα μόρια από τη σειρά 
επιτυχίας τους κατά τις εξιτήριες εξετάσεις από τα Κέντρα 
Εκπαίδευσης της Σχολής Αστυφυλάκων, σύμφωνα με το 
άρθρο 6 παρ. 3 καθώς και τα μόρια από την οικογενειακή 
τους κατάσταση σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 περ. γ΄, 
λαμβάνοντας υπόψη και τον ονομαστικό κατάλογο που 
συνέταξε η ως άνω πενταμελής Επιτροπή.

4. Οι Ειδικοί Φρουροί που για οποιοδήποτε λόγο απο-
φοιτούν από τα Κέντρα Εκπαίδευσης της Σχολής Αστυ-
φυλάκων μετά την έκδοση της απόφασης τοποθέτησης 

και κατανομής των συνεκπαιδευμένων συναδέλφων 
τους, τοποθετούνται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυν-
ση Αττικής και κατανέμονται σε οργανικές θέσεις που 
δεν καλύφθηκαν, με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται 
στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου καθώς και κοινωνικά 
κριτήρια κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 3 εδ. β΄.».

Άρθρο 5
Μεταβατικές διατάξεις

Οι διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 6 
του άρθρου 49 και του τετάρτου εδαφίου της παρ. 1 του 
άρθρου 50 του π.δ. 24/1997, καθώς και του τετάρτου 
εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 128/2010, 
όπως αντικαθίστανται με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 
1 και του άρθρου 2 του παρόντος, εφαρμόζονται και 
στις περιπτώσεις εκείνες των αξιωματικών και κατώτε-
ρων αστυνομικών για τους οποίους αποφασίστηκε η 
μη παραμονή τους στην ενεργό υπηρεσία για το έτος 
2020, εφόσον έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση θε-
ραπείας στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του 
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας ή υποβάλουν την 
εν λόγω αίτηση, εντός δεκαημέρου από τη δημοσίευση 
του παρόντος. Η εξέταση των υποβαλλόμενων αιτήσεων 
θεραπείας θα πραγματοποιηθεί από τα αρμόδια συμ-
βούλια κρίσεων, τα οποία συγκαλούνται εκτάκτως για το 
σκοπό αυτό και τα οποία αποφασίζουν για την παραμονή 
ή όχι των ενδιαφερομένων στην ενεργό υπηρεσία. Στην 
περίπτωση που αποφασιστεί η παραμονή αυτών στην 
ενεργό υπηρεσία και έχουν ήδη διαγραφεί από το Σώμα, 
επανέρχονται στην ενεργό υπηρεσία και ο χρόνος που 
μεσολάβησε από τη διαγραφή τους μέχρι την επαναφο-
ρά τους στην υπηρεσία, θεωρείται χρόνος πραγματικής 
και συντάξιμης υπηρεσίας.

Άρθρο 6
Κατάργηση διατάξεων

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται 
οι διατάξεις του π.δ. 98/2018 «Έκτακτες κρίσεις αξιωμα-
τικών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 184).

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος διατάγματος 
αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε τη 
δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. 

 Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2020

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών Προστασίας του Πολίτη
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ   
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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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