
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 71422 
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 69547/08-07-2022 

(ΑΣΕΠ 45/13-07-2022) απόφασης του Υπουρ-

γού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

  Τροποποιείται η υπ’ αρ. 69547/08-07-2022 (ΑΣΕΠ 45) 
απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής υπο-
ψηφιοτήτων, η οποία μετατίθεται, από την Παρασκευή 
22/07/2022, την Παρασκευή 05/08/2022 και η Πρόσκλη-
ση ενδιαφέροντος έχει ως εξής: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμό για την επιλο-

γή υποψηφίων για την κάλυψη τριών (3) θέσε-

ων Εισηγητών, δύο (2) θέσεων Τακτικών και δύο 

(2) θέσεων Αναπληρωματικών Μελών της Επι-

τροπής Ανταγωνισμού

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 3959/2011 «Προστασία του ελεύθερου αντα-

γωνισμού» (Α’ 93) και ιδίως του άρθρου 12 παρ. 3 αυτού, 
β) τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 

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

γ) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνη-
τικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο δια-
δίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α’ 112),

δ) του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), 

ε) του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων» (Α’ 15),

στ) του π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσο-
τάκη του Κωνσταντίνου, Προέδρου του Κόμματος "Νέα 
Δημοκρατία", ως Πρωθυπουργού» (Α’ 118),

ζ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάρτιση Υπουργείων και Καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

η) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

θ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

2. Την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων «Διορισμός Μελών  - Εισηγητών στην Επι-
τροπή Ανταγωνισμού» με αριθμό 86333/29.08.2019 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 646).

3. Την υπό στοιχεία απόφαση 4733/18-01-2022 του 
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Αποδοχή πα-
ραίτησης τακτικού μέλους - Εισηγήτριας της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού» (Υ.Ο.Δ.Δ. 33).

4. Την υπό στοιχεία 40673/05-04-2017 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (Υ.Ο.Δ.Δ. 166) με 
την οποία διορίστηκαν για πλήρη θητεία πέντε (5) ετών 
ένα (1) τακτικό και δύο αναπληρωματικά μέλη της Επι-
τροπής Ανταγωνισμού.

5. Την υπό στοιχεία 80437/19-07-2017 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (Υ.Ο.Δ.Δ. 363) με 
την οποία διορίστηκε για πλήρη θητεία πέντε (5) ετών 
ένα (1) τακτικό μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

6. Την υπό στοιχεία 44986/03-05-2022 απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία επι-
λογής Εισηγητών και Τακτικών και Αναπληρωματικών 
Μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού» (Β’ 2218). 

7. Την υπό στοιχεία 68667/06-07-2022 (ΑΔΑ: 
6Β9846ΜΤΛΡ-ΒΨ7) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων «Συγκρότηση της Επιτροπής Επι-
λογής των Εισηγητών και Τακτικών Αναπληρωματικών 
Μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού του αρ. 12 του 
ν. 3959/2011».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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8. Το γεγονός ότι, επί του παρόντος, υφίστανται τρεις (3) κενές θέσεις Εισηγητών της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
9. Το γεγονός ότι, επί του παρόντος, υφίστανται μία (1) κενή θέσης τακτικού μέλους, μία (1) θέση που θα κενωθεί 

στις 20.07.2022 λόγω λήξης της θητείας του Ιωάννη Πετρόγλου και δύο (2) κενές θέσεις αναπληρωματικών μελών 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

10. Την ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργία της Επιτροπής Ανταγωνισμού και την αποτελεσματική άσκηση των 
αρμοδιοτήτων της για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος. 

11. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 69465/08-07-2022 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους για την πλήρωση των θέσεων Εισηγητών, Τακτικών και Αναπληρωματικών 

Μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού, να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη συμμετοχή 
τους σε διαγωνισμό για την επιλογή υποψηφίων για την κάλυψη τριών (3) θέσεων Εισηγητών, δύο (2) θέσεων Τακτι-
κών και δύο (2) θέσεων Αναπληρωματικών Μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού, από την ημερομηνία δημοσίευσης 
της πρόσκλησης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι και την Παρασκευή 05/08/2022 και ώρα 15:00. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

Ι. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΘΗΤΕΙΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ

1. Τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας και κατά 
την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους δεσμεύονται μόνο από τον νόμο και τη συνείδησή τους και υποχρεούνται να 
τηρούν τις αρχές της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας. Τα μέλη της δεν λαμβάνουν, ούτε ζητούν οδηγίες 
από την Κυβέρνηση ή άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Τα μέλη 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού δεν παύονται για λόγους που συνδέονται με την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή 
την άσκηση των εξουσιών τους, με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στα άρθρα 13 και 13Α του ν.3959/2011. 

2. Οι Εισηγητές είναι ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και τελούν, κατά 
τον χρόνο που κατέχουν τη θέση τους, σε αναστολή της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Με την απόφαση 
διορισμού καθορίζεται εάν τα δύο (2) τακτικά μέλη είναι πλήρους και αποκλειστικής ή μερικής απασχόλησης. Δεν 
θεωρείται παραβίαση της υποχρέωσης πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης η ανάληψη διδακτικών καθηκόντων 
υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης ως μέλη Δ.Ε.Π. και Σ.Ε.Π. οποιασδήποτε βαθμίδας των Ανωτάτων Εκπαιδευ-
τικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. Τα δύο (2) αναπληρωματικά μέλη πρέπει να έχουν τα 
ίδια προσόντα με τα δύο (2), αντίστοιχα, τακτικά μέλη που αναπληρώνουν όταν αυτά απουσιάζουν ή κωλύονται.

3. H θητεία των Εισηγητών, Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών ορίζεται πενταετής και μπορεί να ανανεωθεί 
μόνο μία (1) φορά. Η θητεία των μελών παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι τον διορισμό νέων. Αν πεθάνει, παραιτηθεί 
ή εκπέσει μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, διορίζεται νέο μέλος για πλήρη θητεία. Μέχρι τον διορισμό νέου 
μέλους, η λειτουργία της Επιτροπής δεν διακόπτεται, εκτός από την περίπτωση που προβλέπεται στην παρ. 7 του 
άρθρου 15 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει.

4. Τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, τακτικά και αναπληρωματικά, κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους 
γνωστοποιούν στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού την 
παροχή υπηρεσίας, συμβουλής, εργασίας ή έργου, που έχουν αναλάβει με εντολή ή με οποιαδήποτε έννομη σχέση 
τα τελευταία πέντε (5) χρόνια πριν από την έναρξη της θητείας τους. Αντίστοιχη υποχρέωση έγγραφης ενημέρωσης 
του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού υφίσταται και για κάθε έργο, εργασία, υπηρεσία, συμβουλή ή εντολή 
που παρέχουν τα μέλη της Επιτροπής που δεν είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης κατά τη διάρκεια 
της θητείας τους. Εφόσον από τις πιο πάνω γνωστοποιήσεις προκύπτει προηγούμενη ή υφιστάμενη σχέση του 
μέλους με επιχείρηση που εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα σε υπό εξέταση υπόθεση, τεκμαίρεται κώλυμα συμμετοχής 
του στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τη συζήτηση και λήψη απόφασης που σχετίζεται με την 
επιχείρηση αυτή.

5. Τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού και οι αναπληρωτές τους έχουν υποχρέωση τήρησης της εμπιστευτικό-
τητας και της εχεμύθειας.

Τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού υποχρεούνται στην τήρηση εμπιστευτικότητας πληροφοριών σχετικών με 
επιχειρηματική δραστηριότητα των οποίων έλαβαν γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για τέσσερα (4) 
έτη μετά τη λήξη της θητείας ή την αποχώρησή τους.

6. Τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού δεν επιτρέπεται, μετά τη λήξη της θητείας τους, με οποιονδήποτε τρό-
πον, να παρέχουν υπηρεσία με έμμισθη εντολή ή με οποιαδήποτε έννομη σχέση, σε εταιρεία ή επιχείρηση επί 
των υποθέσεων εκείνων τις οποίες οι ίδιοι χειρίστηκαν ή επί των οποίων είχαν συμμετάσχει στη λήψη απόφασης 
κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού δεν επιτρέπεται, για τρία (3) έτη μετά τη 
λήξη της θητείας τους να αναλαμβάνουν την υπεράσπιση υποθέσεων ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού ή την 
προσφυγή ενώπιον των δικαστηρίων κατά αποφάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Σε όσους παραβαίνουν το 
δεύτερο εδάφιο, επιβάλλεται, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο των συνολικών αποδοχών και αποζημιώσεων που έλαβε το μέλος της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού κατά τη διάρκεια της θητείας του.
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7. α) Ο Εισηγητής και τα Τακτικά και Αναπληρωματικά Μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους, έχουν υποχρέωση να τηρούν τις αρχές της αντικειμενικότητας, της αμεροληψίας και της ακεραι-
ότητας, να υπηρετούν με συνέπεια τους σκοπούς της Επιτροπής Ανταγωνισμού και να ασκούν τις αρμοδιότητες 
που τους ανατίθενται από τον ν. 3959/2011, όπως ισχύει, και από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, με γνώμονα 
την επίτευξη των στόχων και την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία και δράση της Αρχής. β) Ο Εισηγητής 
και τα Τακτικά και Αναπληρωματικά Μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, υποχρεούνται σε δήλωση και έλεγχο της 
περιουσιακής τους κατάστασης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. γ) Ο Εισηγητής και τα Τακτικά και Αναπληρω-
ματικά Μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού πρέπει να παρέχουν εγγυήσεις αμερόληπτης κρίσης κατά την άσκηση 
των αρμοδιοτήτων τους. Ιδιαίτερα οφείλουν να απέχουν από κάθε ενέργεια ή διαδικασία που συνιστά συμμετοχή 
σε λήψη απόφασης ή διατύπωση γνώμης ή πρότασης εφόσον: αα) η ικανοποίηση προσωπικού συμφέροντός τους 
συνδέεται με την έκβαση της υπόθεσης, ή ββ) είναι σύζυγοι ή συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν 
γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε, έως και δευτέρου βαθμού, με κάποιον από τους ενδιαφερομένους, ή γγ) 
έχουν ιδιαίτερο δεσμό, ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα με τους ενδιαφερομένους. Τα ανωτέρω πρόσωπα οφείλουν 
να υπογράψουν σύμφωνο εμπιστευτικότητας και δήλωση για τη μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων προτού 
αναλάβουν τα καθήκοντά τους. 

8. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, τα οποία δεν είναι πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης, καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη, δεν επιτρέπεται να ασκούν οποιοδήποτε 
έμμισθο ή άμισθο δημόσιο λειτούργημα ή κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα επιχειρηματική ή μη που δεν 
συμβιβάζονται με την ιδιότητα και τα καθήκοντα του μέλους της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Δεν συνιστά ασυμβί-
βαστο για τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, τακτικά και αναπληρωματικά, η άσκηση καθηκόντων μέλους ΔΕΠ 
Α.Ε.Ι., με καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

9. Οι δημόσιοι λειτουργοί, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού 
δικαίου που εποπτεύονται από το κράτος ή δικηγόροι με έμμισθη εντολή, εφόσον διορίζονται μέλη της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού, μπορούν να απαλλάσσονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του 
αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού από τα άλλα υπηρεσιακά τους καθήκοντα για τον χρόνο που συμμετέχουν 
στην Επιτροπή, λαμβάνοντας το σύνολο των αποδοχών και των επιδομάτων της οργανικής τους θέσης, σε βάρος 
του προϋπολογισμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Οι ρυθμίσεις του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύουν για τα 
μέλη της Επιτροπής που είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ο χρόνος αυτός, για όλα τα παραπάνω 
μέλη, θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για κάθε συνέπεια, σε καμία δε περίπτωση η συμμετοχή τους 
δεν μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την υπηρεσιακή τους κατάσταση ή θέση.

10. Η ιδιότητα του του Εισηγητή και του τακτικού ή αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής Ανταγωνισμού είναι 
ασυμβίβαστη με την οποιασδήποτε μορφής κατοχή θέσης στην Προεδρία της Κυβέρνησης ή στο ιδιαίτερο γραφείο 
μέλους της Κυβέρνησης ή υφυπουργού ή Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης 
της παρ. 7 του άρθρου 46 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) περί άμισθων ειδικών συμβούλων, για μία πενταετία μετά από 
τη λήξη της εν λόγω κατοχής θέσης. Η ιδιότητα των Εισηγητών και του μέλους (τακτικού ή αναπληρωματικού) της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού είναι ασυμβίβαστη με την εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι β’ βαθμού συγγένεια ή συζυγική 
σχέση ή σχέση βάσει συμφώνου συμβίωσης με πρόσωπο που είναι μέλος της Κυβέρνησης. Τα ασυμβίβαστα της 
παρούσας παραγράφου ισχύουν κατά τον χρόνο διορισμού και καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας. Η διαπίστωση ενός 
από τα ασυμβίβαστα της παρούσας παραγράφου συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση από τη θέση του Εισηγητή 
ή του μέλους, τακτικού ή αναπληρωματικού, αντίστοιχα, με την έκδοση σχετικής πράξης. Η παρούσα αρχίζει να 
ισχύει με τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καταλαμβάνει και τα ήδη υπηρετούντα 
πρόσωπα, εφόσον στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου δεν είχε παρέλθει κατά τον χρόνο διορισμού τους πεντα-
ετία από τη λήξη της εν λόγω κατοχής θέσης, ή εφόσον, στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου, το ασυμβίβαστο 
υφίσταται κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος της. Τα ασυμβίβαστα της παρούσας παραγράφου δεν ισχύουν και δεν 
εφαρμόζονται εφόσον για το υπηρετούν πρόσωπο διατυπώθηκε θετική γνώμη με πλειοψηφία τεσσάρων πέμπτων 
(4/5) τουλάχιστον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής κατά τη διαδικασία διορισμού του.

Αποκλείεται ο διορισμός μέλους της Επιτροπής Ανταγωνισμού, στο οποίο έχει επιβληθεί η ποινή οριστικής παύσης 
ως μέλους σε άλλες ανεξάρτητες αρχές για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών από τη θέση του σε οριστική παύση. Σε 
περίπτωση επιβολής εντός διετίας δύο (2) πειθαρχικών ποινών προστίμου σε μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού 
για το ίδιο ή διαφορετικό πειθαρχικό παράπτωμα, το μέλος αυτό εκπίπτει αυτοδίκαια από τη θέση του.

11. Τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού εκπίπτουν αυτοδικαίως από τη θέση τους μόνο στις περιπτώσεις που 
προβλέπονται στην παρ. 7 του άρθρου 12 του ν.3959/2011, στην παρ. 12 του άρθρου 12, στην παρ. 13 του άρθρου 
13Α και στην παρ. 8 του άρθρου 15 του ως άνω νόμου και αν εκδοθεί σε βάρος τους αμετάκλητη δικαστική απόφαση 
για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου ή έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26). Η αυτοδίκαιη έκπτωση διαπιστώνεται με απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, 
πλην της περίπτωσης της παρ. 8 του άρθρου 15. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις αυτοδίκαιης έκπτωσης και οριστικής 
παύσης κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν, η θητεία των μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού δεν μπορεί να λήξει 
πρόωρα με απόφαση ή πράξη δημόσιας αρχής, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1.
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12. Η ιδιότητα του μέλους αναστέλλεται αν εκδοθεί αμετάκλητο παραπεμπτικό βούλευμα για αδίκημα που συ-
νεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου ή έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α’ 26) και μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση. Αν ανασταλεί η ιδιότητα 
μέλους, διορίζεται αναπληρωματικό μέλος, η θητεία του οποίου διαρκεί όσο διαρκεί η αναστολή

ΙΙ. ΤΥΠΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

ΑΥΤΩΝ

Ο Εισηγητής και τα Τακτικά και Αναπληρωματικά Μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού είναι πρόσωπα εγνωσμέ-
νου κύρους, υψηλής επιστημονικής συγκρότησης και επαγγελματικής εμπειρίας σε τομείς που έχουν σχέση με τις 
αρμοδιότητες της Επιτροπής. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

α) πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. νομικής ή οικονομικής κατεύθυνσης ή ισότιμο τίτλο σπουδών σχολών της ημεδαπής 
ή αλλοδαπής αντίστοιχων ειδικοτήτων, 

β) Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό Τίτλο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής νο-
μικής ή οικονομικής κατεύθυνσης, 

γ) άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με το π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε 
θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα» (Α’ 39), 

δ) επαγγελματική εμπειρία και ενασχόληση στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, σε αντικείμενο συναφές με θέματα 
ελεύθερου ανταγωνισμού τουλάχιστον οκτώ (8) ετών.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα απαιτούμενα για τον διορισμό προσόντα τόσο κατά τον χρόνο λήξης της 

προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, όσο και κατά τον χρόνο του διορισμού τους. 

Η υπό περ. δ) της παρ. 1 επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται στην περίπτωση υποψηφιότητας δημόσιου 
υπαλλήλου με το πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών του υπαλλήλου και στην περίπτωση υποψηφιότητας 
ιδιώτη με βεβαίωση ασφάλισής του από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να περιγράψουν 
αναλυτικά, τα χρονικά διαστήματα απασχόλησής τους, τις θέσεις εργασίας ή/και τις υπηρεσιακές μονάδες, τον 
εργοδότη (επωνυμία επιχείρησης, είδος επιχείρησης) όπου απέκτησαν τη ζητούμενη εμπειρία και το αντικείμενο 
με το οποίο απασχολήθηκαν. Η Επιτροπή Επιλογής δύναται να ζητήσει από τους υποψήφιους, κατά την κρίση της, 
οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κρίνει απαραίτητο για την τεκμηρίωση της χρονικής διάρκειας και της συνάφειας 
της επαγγελματικής εμπειρίας του υποψηφίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για διορισμό στις προκηρυσσόμενες θέσεις και δια-
θέτουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα συμπληρώνουν και να υποβάλουν:

α) Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία δηλώνουν ότι στο πρόσωπο του υποψηφίου δεν συντρέχουν 
τα ρητώς αναφερόμενα στις διατάξεις του ν. 3958/2011 κωλύματα διορισμού, στοιχεία τηλεφωνικής και ηλεκτρο-
νικής επικοινωνίας με τον υποψήφιο, καθώς και σε διακριτό μέρος, για ποια ή ποιες θέσεις ο υποψήφιος υποβάλει 
την αίτηση. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α’ 75) για την ακρίβεια των 
στοιχείων που διαλαμβάνονται σε αυτήν. Η ανακριβής δήλωση των στοιχείων στην αίτηση επισύρει τις προβλεπό-
μενες από το νόμο ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας για περισσότερες 
από μια θέσεις αρκεί η υποβολή μίας αίτησης. 

β) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. Συνιστάται στους υποψηφίους για τη διευκόλυνση του έργου της Επι-
τροπής Επιλογής και την ταχύτερη ολοκλήρωση της διαδικασίας να χρησιμοποιούν ως πρότυπο το ευρωπαϊκό 
βιογραφικό Europass.

γ) Τα δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν τις ελάχιστες απαραίτητες τυπικές προϋποθέσεις και τα προ-
σόντα σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3959/2011 (Α’ 93), την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
«Διαδικασία επιλογής Εισηγητών και Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού» (Β’ 2218), 
με αριθμό 44986/03.05.2022 και την παρούσα πρόσκληση. Τα δικαιολογητικά έγγραφα υποβάλλονται σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται από το άρθρο 11 του ν. 2690/1999 (Α’ 45). 

Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι τα προσόντα, τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που αναγράφονται από τον υποψήφιο στην 
ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής του, πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
των ηλεκτρονικών αιτήσεων όσο και το χρόνο του διορισμού.

Τα υπό α), β) και γ) στοιχεία του φακέλου συμμετοχής αποστέλλονται από τον υποψήφιο αποκλειστικά στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση mousouris@mindev.gov.gr. 

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρού-

σας πρόσκλησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει την Παρασκευή 05/08/2022 και ώρα 15:00. 

Το εμπρόθεσμο της υποβολής της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής 

της στην ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση.

Κατόπιν της αποστολής του φακέλου συμμετοχής, αποστέλλεται από την ηλεκτρονική διεύθυνση mousouris@
mindev.gov.gr στον υποψήφιο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτησή 
του καθώς και την ακριβή ώρα και ημέρα της παραλαβής της αίτησης, με μέριμνα του Γραμματέα της Επιτροπής 
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Επιλογής, ή του αναπληρωτή του ή άλλου προσώπου που ορίζεται για το σκοπό αυτό από τη Γενική Γραμματεία 
Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

Σημειώνεται ότι υποψηφιότητα που υποβάλλεται δεν εξετάζεται και απορρίπτεται ως απαράδεκτη, εφόσον:
α) δεν έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά στην ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση η αίτηση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και δεν αναγράφονται στοιχεία τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας με τον υποψήφιο,

β) δεν ικανοποιούνται οι ελάχιστες απαραίτητες τυπικές προϋποθέσεις και τα προσόντα που προβλέπονται στον 
ν. 3959/2011 (Α’ 93),την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία επιλογής Εισηγητών και Τα-
κτικών και Αναπληρωματικών Μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού» (Β’ 2218/6.5.2022), με αριθμό 44986/03.05.2022 
και την παρούσα πρόσκληση,

γ) δεν έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν τις ελάχιστες απαραίτητες τυπικές προϋ-
ποθέσεις και τα προσόντα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και την παρούσα πρόσκληση,

δ) δεν αναφέρεται στην υποβληθείσα αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ότι στο πρόσωπο του υποψηφίου δεν 
συντρέχουν τα ρητώς αναφερόμενα στις διατάξεις των οικείων άρθρων κωλύματα διορισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Ι. Διαδικασία Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων

1. Η επιλογή των Εισηγητών και των δύο (2) τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού 
γίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφά-
νειας της Βουλής, βάσει καταλόγου υποψηφίων, ο οποίος καταρτίζεται από Επιτροπή Επιλογής, ύστερα από ανοικτό 
διαγωνισμό, ο οποίος δεν περιλαμβάνει εξεταστική διαδικασία, αλλά κατάθεση ατομικού φακέλου. 

2. Η πρώτη φάση επιλογής γίνεται από ανεξάρτητη πενταμελή Επιτροπή Επιλογής, η οποία αποτελείται από: α) 
τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας ή τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβου-
λίου του Κράτους, ως Πρόεδρο, β) τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού 
(Α.Σ.Ε.Π.), γ) έναν πρώην Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, οριζόμενο με κλήρωση, δ) ένα 
μέλος ΔΕΠ Α.Ε.Ι. με εξειδίκευση στο δίκαιο ανταγωνισμού, που υποδεικνύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, και ε) ένα μέλος ΔΕΠ Α.Ε.Ι. με εξειδίκευση στα οικονομικά του ανταγωνισμού, που υποδεικνύεται από 
τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει κατάλογο των υποψηφίων, με βάση τα 
κριτήρια της προκήρυξης, ο οποίος αποτελείται από διπλάσιο αριθμό υποψηφίων από τον αριθμό των σχετικών 
θέσεων και υποβάλλεται στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Αν οι υποψήφιοι είναι λιγότεροι από τον δι-
πλάσιο αριθμό των θέσεων, στον κατάλογο περιλαμβάνονται όλοι οι υποψήφιοι. Σε δεύτερη φάση, ο Υπουργός 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων επιλέγει από τον κατάλογο τους υποψηφίους οι οποίοι θα πληρώσουν τις κενωθείσες 
θέσεις με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για κάθε έναν από αυτούς ξεχωρι-
στά, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό της Βουλής. Αν η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας 
δεν εγκρίνει έναν ή περισσότερους από τους προταθέντες υποψηφίους, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
προτείνει εναλλακτικούς υποψηφίους από τον κατάλογο των υποψηφίων. Σε περίπτωση που εξαντληθεί ο κατάλογος 
των υποψηφίων, χωρίς να έχει επιτευχθεί σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για 
τον απαραίτητο αριθμό υποψηφίων, ώστε να υπάρξει νόμιμη σύνθεση της Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 7 του 
άρθρου 15, πραγματοποιείται νέος διαγωνισμός για τις υπολειπόμενες κενωθείσες θέσεις.

3. Οι υποψήφιοι για την πλήρωση των θέσεων των Εισηγητών και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού θα αξιολογηθούν από την πενταμελή ανεξάρτητη Επιτροπή Επιλογής που συγκροτήθηκε 
με την υπό στοιχεία 68667/06-07-2022 (ΑΔΑ: 6Β9846ΜΤΛΡ-ΒΨ7).

4. Για τη διαμόρφωση του καταλόγου των επικρατέστερων υποψηφίων η Επιτροπή Επιλογής κρίνει και βαθ-
μολογεί τους υποψηφίους βάσει των συνεκτιμώμενων προσόντων της παρούσας και κατ’ ανώτατο όριο με 1.000 
μόρια. Ειδικότερα: α) το σύνολο των συνεκτιμώμενων προσόντων της περ. α’ και β’ της παρ. 1 του Κεφαλαίου Α. ΙΙ 
της παρούσας βαθμολογείται κατά ανώτατο όριο με 350 μόρια, β) η συναφής επαγγελματική εμπειρία της περ. δ. 
της παρ. 1 του Κεφαλαίου Α. ΙΙ της παρούσας βαθμολογείται κατ’ ανώτατο όριο με 600 μόρια, και γ) η άριστη γνώση 
επιπλέον της πρώτης ξένων γλωσσών βαθμολογείται κατ’ ανώτατο όριο με 50 μόρια. 

5. Σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, η Επιτροπή έχει δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση οποιουδήποτε 
δημόσιου ή ιδιωτικού εγγράφου, το οποίο κρίνει αναγκαίο, προκειμένου να επιβεβαιώσει την ύπαρξη συγκεκριμένων 
επιστημονικών ή επαγγελματικών προσόντων των υποψηφίων ή τη συνδρομή κωλυμάτων ή λόγων αποκλεισμού 
τους.

ΙΙ. Κατάρτιση Καταλόγου Επικρατέστερων Υποψήφιων

1. Έργο της Επιτροπής Επιλογής είναι η κατάρτιση καταλόγου υποψηφίων για τις θέσεις τριών (3) Εισηγητών και 
τεσσάρων (4) μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού (δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών), κατά τα ορι-
ζόμενα στο άρ. 12 παρ. 3 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, και στο αρ. 1 της υπ’ αρ. 44986/03.05.2022 απόφασης του 
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β’ 2218).

2. Η Επιτροπή Επιλογής, αφού αποκλείσει με συνοπτική αιτιολογία, τους υποψηφίους, οι οποίοι προδήλως δεν 
συγκεντρώνουν τα απαραίτητα, σύμφωνα με το άρθρο 1 της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
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με αριθμό 44986/03.05.2022 (Β’ 2218), τυπικά προσόντα, αξιολογεί τους φακέλους των υποψηφίων που συγκεντρώ-
νουν τα προσόντα αυτά.

3. Εξετάζεται, η εκ μέρους των υποψηφίων επιστημονική κατάρτιση σε θέματα συναφή με τον ελεύθερο ανταγωνι-
σμό και η επαγγελματική εμπειρία στον ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα σε αντικείμενο συναφές με θέματα ελεύθερου 
ανταγωνισμού, το περιεχόμενο και η διάρκεια της εν λόγω επαγγελματικής ενασχόλησης, η εμπειρία εργασίας στο 
πλαίσιο συλλογικών δομών, η εμπειρία σε Επιτροπή Ανταγωνισμού ή/και σε Ανεξάρτητη Αρχή/Φορέα με αρμοδιό-
τητα την εποπτεία ή/και ρύθμιση της αγοράς ή/και της οικονομίας στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
καθώς και αν οι υποψήφιοι παρέχουν τις αναγκαίες εγγυήσεις για την αμερόληπτη άσκηση των καθηκόντων μέλους 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού. 

4. Μετά την αξιολόγηση των φακέλων των υποψηφίων που συγκεντρώνουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα και 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας που περιγράφεται παραπάνω υπό στοιχείο Ι, η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει και 
υποβάλει το συντομότερο δυνατόν, με αιτιολογημένη γνώμη, κατάλογο των πλέον κατάλληλων υποψηφίων για κάθε 
προς πλήρωση θέση στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κατά τα οριζόμενα στο αρ. 12 παρ. 3 του ν. 3959/2011, 
όπως ισχύει. Ο κατάλογος περιλαμβάνει διπλάσιο αριθμό υποψηφίων από τον αριθμό των σχετικών θέσεων. Αν οι 
υποψήφιοι είναι λιγότεροι από τον αριθμό των θέσεων στον κατάλογο περιλαμβάνονται όλοι οι υποψήφιοι.

5. Αντίγραφο της αιτιολογημένης γνώμης υποβάλλεται από το Γραμματέα της Επιτροπής Επιλογής στη Γενική 
Γραμματεία Εμπορίου, στην οποία τηρείται αρχείο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

1. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων δια της Επιτροπής Επιλογής ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας ενημερώνει 
σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων. Ειδικότερα: 

2. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στην αίτηση και τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλονται για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής Εισηγητών και Μελών της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού.

3. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση των προσόντων επιλογής και της υποψηφιότητας καθώς και η 
προάσπιση των δικαιωμάτων του Υπουργείου. 

4. Νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία αποτελεί η λήψη μέτρων στο προσυμβατικό στάδιο καθώς και η 
συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση της Επιτροπής (αρ. 6 παρ. 1 περ. β’ εδ. β’, αρ. 6 παρ. 1 περ. γ ΓΚΠΔ, αρ. 69 του 
ν. 4622/2019). 

5. Αποδέκτες των ανωτέρω\δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι: (α) Φορείς- τρίτοι πάροχοι υπηρε-
σιών στους οποίους το Υπουργείο αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό του. (β) Άλλοι 
δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. (γ) Έτεροι συμμετέχοντες στην διαδικασία 
επιλογής, σύμφωνα με το νόμο.

6. Τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων ή μέρος αυτών θα τηρηθούν για όσο χρόνο απαιτείται για την αξιο-
λόγηση των υποψηφιοτήτων για τις θέσεις που προκηρύσσονται. Σε περίπτωση έναρξης δικαστικής διαδικασίας τα 
δεδομένα τηρούνται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων 
τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται. Ειδικά τα προσωπικά δεδομένα των προσώπων που θα επιλεγούν. 
θα υποβληθούν σε περαιτέρω επεξεργασία, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Επι-
τροπής Ανταγωνισμού, κατά τη διάρκεια της θητείας τους και για όσο χρόνο κρίνεται απαραίτητο σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία μετά τη λήξη αυτής ή μέχρι την τυχόν έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης σε 
περίπτωση δικαστικής διαδικασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, https://www.mindev.gov.gr, 
στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ανταγωνισμού https://www.epant.gr και στον διαδικτυακό κόμβο www.opengov.gr. 

Η προθεσμία της παρούσας πρόσκλησης εκκινεί από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 14 Ιουλίου 2022

Ο Υπουργός 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ   
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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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