
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας οκτώ (8) υπαλ-
λήλων που υπηρετούν στο Γραφείο του Γενικού 
Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλω-
τή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

2 Καθορισμός του περιεχομένου της έγγραφης 
συμφωνίας μεταξύ του Δημοσίου και των οριζο-
μένων ως δικηγόρων του, για καθορισμό της 
αμοιβής τους.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 29220 - 13/03/2018 (1)
  Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας οκτώ (8) 

υπαλλήλων που υπηρετούν στο Γραφείο του Γε-

νικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Κα-

ταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανά-

πτυξης. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/

16.12.2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δα-
νείων, μισθολογικές ρυθμίσεις ... και διαρθρωτικών με-
ταρρυθμίσεων».

β) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα».

γ) Τoυ π.δ. 147/2017 (ΦΕΚ 192/Α/2017) «Οργανισμός 
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

δ) Του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/4.11.2016) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου ......., μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

ε) Του π.δ. 20/2018 (ΦΕΚ 35/Α/27.02.2018) «Αποδοχή 
παραίτησης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης».

στ) Του π.δ. 22/2018 (ΦΕΚ 37/Α/28.02.2018) «Διορι-
σμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουρ-
γών».

2. Την με αριθμ. πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 εγκύ-
κλιο του Υπουργείου Οικονομικών, Γεν. Γραμ. Δημ/κής 
Πολιτικής, Γ.Λ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή 
των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 
(ΦΕΚ 176/Α/2015)».

3. Το με αριθμ. πρωτ. 3973/12.01.2018 έγγραφο του 
Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστα-
σίας Καταναλωτή.

4. Το με αριθμ. πρωτ. ΔΔΑΑΔ7980/23.01.2018 έγγρα-
φο προς τη Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών - 
Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης «Έγκριση απογευμα-
τινής υπερωριακής εργασίας για οκτώ (8) υπαλλήλους 
που υπηρετούν στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα 
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργεί-
ου Οικονομίας και Ανάπτυξης, οι οποίοι δεν καλύπτουν 
οργανικές θέσεις».

5. Το με αριθμ. πρωτ. 16047/08.02.2018 έγγραφο της 
Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται ότι η 
προκαλούμενη δαπάνη για την υπερωριακή απασχό-
ληση των οκτώ (8) υπαλλήλων που υπηρετούν στο Γρα-
φείο του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας 
Καταναλωτή για το Α΄ εξάμηνο του 2018 θα ανέλθει 
στο ποσό των πέντε χιλιάδων τετρακοσίων (5.400,00) 
ευρώ περίπου, θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πι-
στώσεις του τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης (Τομέας Εμπορίου-Κατανα-
λωτή), Ειδικού Φορέα 35/140 (ΚΑΕ 0511), (απόφαση δέ-
σμευσης πίστωσης με αριθμ. πρωτ. 5728/17.01.2018 - 
ΑΔΑ: ΩΘΤΘ465ΧΙ8-ΡΤ9) και ότι η προκαλούμενη δαπάνη 
είναι εντός των ορίων που έχουν τεθεί από το Μεσοπρό-
θεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

6. Την με αριθμ. πρωτ. 22025/13.02.2018 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, η οποία δεν 
δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, λόγω παραίτησης του Υπουργού.

7. Το γεγονός ότι οι υπηρετούντες στο Γραφείο του Γε-
νικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, 
οι οποίοι δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις στο Γραφείο 
αυτό, απασχολούνται πέρα από το κανονικό ωράριο 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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εργασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών για την αντιμετώ-
πιση έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, 
αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την αποζημίωση εργασίας καθ΄ υπέρ-
βαση του υποχρεωτικού ωραρίου για την αντιμετώπι-
ση έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών για 
τους υπηρετούντες υπαλλήλους στο Γραφείο του Γενικού 
Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, οι οποίοι δεν 
καλύπτουν οργανικές θέσεις, οσάκις παρίσταται ανά-
γκη και μέχρι 22ας ώρας βραδινής, για το Α’ εξάμηνο 
του έτους 2018 έως 120 ώρες συνολικά για κάθε υπάλ-
ληλο και μέχρι οκτώ (8) συνολικά υπαλλήλους για το 
χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση αυτής και έως 
30 Ιουνίου 2018.

2. Η συγκρότηση του συνεργείου υπερωριακής απα-
σχόλησης διενεργείται με Πράξη του Γενικού Γραμματέα 
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης, ενώ επίσης με Πράξη στο 
τέλος κάθε μήνα θα βεβαιώνεται η πραγματοποίηση των 
ωρών της υπερωριακής εργασίας.

Οι ώρες της απασχόλησης καθ’ υπέρβαση του υπο-
χρεωτικού ωραρίου ορίζονται ανά εξάμηνο, χωρίς να 
υπάρχει δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο (2) 
εξαμήνων μέσα στο έτος.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 13 Μαρτίου 2018

Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ   

Ι  

 Αριθμ. 53 (2)
Καθορισμός του περιεχομένου της έγγραφης 

συμφωνίας μεταξύ του Δημοσίου και των ορι-

ζομένων ως δικηγόρων του, για καθορισμό της 

αμοιβής τους. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 24 του 

ν. 3086/2002 (Α’ 324), όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 7 του άρθρου 175 του ν. 4261/2014 (Α’ 107).

2. Το από 2-2-2018 έγγραφο του Προέδρου του Νομι-
κού Συμβουλίου του Κράτους, με το οποίο υποβλήθηκε 
σχέδιο συμφωνίας μεταξύ του Δημοσίου και των οριζο-
μένων ως δικηγόρων του, για καθορισμό της αμοιβής 
τους, συνταχθέν από το αρμόδιο Τμήμα Οικονομικής 
Διαχείρισης του Ν.Σ.Κ.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται άμεσα δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Οι αμοιβές των δικηγόρων του Δημοσίου για τις δι-
καστικές και εξώδικες ενέργειές τους καθορίζονται, από 

τις 1-4-2018 και εντεύθεν, αποκλειστικά με έγγραφη συμ-
φωνία μεταξύ του Δημοσίου και των δικηγόρων, ως εξής:

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, 
ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΑΜΟΙΒΗ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής 

στην ανάκριση 50

Α. ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ
Παράσταση 50

Παράσταση στη δικάσιμο της αναβολής 25
Β. ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ

Παράσταση 60
Μελέτη δικογραφίας 80

Παράσταση στη δικάσιμο της αναβολής 30
Γ. ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ

Παράσταση 100
Μελέτη δικογραφίας 80

Παράσταση στη δικάσιμο της αναβολής 40
Δ. ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ

Παράσταση 200
Μελέτη δικογραφίας 100

Παράσταση στη δικάσιμο της αναβολής 50
Ε. ΕΦΕΤΕlO ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ

Παράσταση 300
Μελέτη δικογραφίας 150

Παράσταση στη δικάσιμο της αναβολής 50
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Α. ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ
Σύνταξη ενδίκου βοηθήματος, 

πλην ανακοπής ερημοδικίας 50

Σύνταξη ανακοπής ερημοδικίας 30
Σύνταξη έφεσης 70

Σύνταξη αίτησης αναίρεσης/
αναψηλάφισης 150

Σύνταξη κλήσης 20
Σύνταξη προτάσεων 50

Παράσταση 50
Παράσταση στη δικάσιμο της αναβολής 30

Διεξαγωγή αποδείξεων 50
Β. ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
Σύνταξη ενδίκου βοηθήματος, 

πλην ανακοπής ερημοδικίας 80

Σύνταξη ανακοπής ερημοδικίας 30
Σύνταξη προτάσεων 80

Σύνταξη έφεσης 80
Σύνταξη προτάσεων β’ βαθμού 100

Σύνταξη αίτησης αναίρεσης 150
Σύνταξη κλήσης 20

Παράσταση 80
Παράσταση στη δικάσιμο της αναβολής 40

Διεξαγωγή αποδείξεων 50
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ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, 
ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΑΜΟΙΒΗ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

Γ. ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
Σύνταξη ενδίκου βοηθήματος 
πλην ανακοπής ερημοδικίας 120

Σύνταξη ανακοπής ερημοδικίας 120
Σύνταξη προτάσεων 100

Σύνταξη έφεσης 130
Σύνταξη προτάσεων β’ βαθμού 80

Σύνταξη αίτησης αναίρεσης 150
Σύνταξη κλήσης 30

Παράσταση 100
Παράσταση στη δικάσιμο της αναβολής 40

Διεξαγωγή αποδείξεων 50
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Σύνταξη ενδίκου βοηθήματος 100
Παράσταση 60

Παράσταση στη δικάσιμο της αναβολής 30
Σύνταξη υπομνήματος στον α’ βαθμό 60

Σύνταξη έφεσης 100
Σύνταξη υπομνήματος στον β’ βαθμό 70

Σύνταξη αίτησης αναίρεσης 150
Διεξαγωγή μαρτυρικών καταθέσεων 30

ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Σύνταξη αίτησης, περίληψης κ.λπ. 
στο Υποθηκοφυλακείο 

ή στο κτηματολογικό γραφείο
20

Έρευνα σε βιβλία 50
Σύνταξη παραγγελίας προς επίδοση 15

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, 
ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΑΜΟΙΒΗ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

Λήψη απογράφου 30

Σύνταξη επιταγής 
προς πληρωμή/εκτέλεση 30

Λήψη βεβαίωσης 
περί μη άσκησης ένδικου μέσου 

κατά δικαστικής απόφασης
15

2. Οι διατάξεις που αναφέρονται σε αμοιβές με βάση 
ποσοστό επί της αξίας του αντικειμένου της δίκης δεν 
εφαρμόζονται για τους δικηγόρους του Δημοσίου. Στις 
περιπτώσεις αυτές εφαρμόζεται η έγγραφη συμφωνία.

3. Κατά την εκκαθάρισή τους, οι αμοιβές αυτές μπο-
ρούν είτε να μειωθούν σε ποσοστό που κυμαίνεται από 
20% έως 50%, ιδίως όταν πρόκειται για χειρισμό μεγάλου 
αριθμού ομοίων υποθέσεων ή όταν ο δικηγόρος του 
Δημοσίου δεν χειρίστηκε την υπόθεση με την προσήκου-
σα επιμέλεια, είτε να αυξηθούν αντίστοιχα, σε ποσοστό 
ομοίως από 20% έως και 50% κατ’ ανώτατο όριο, όταν 
επιδείχθηκε αποδεδειγμένα από το δικηγόρο ιδιαίτε-
ρο ενδιαφέρον και επιμέλεια ή σε υποθέσεις μείζονος 
σπουδαιότητας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα,  27 Φεβρουαρίου 2018 

Οι Υπουργοί

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων Οικονομικών

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ  
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*02008901403180004*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας: 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 στο Υπουργείο Διοικητι κής 
Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλο-
φορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131). 

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 αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία 
αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε 
με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος 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) προσαυξάνεται 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 Δημοσιευτέας Ύλης. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, 

με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπη-

ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι: 

www.et.gr/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων ή Τεύχη ή Διάθεση ΦΕΚ ή Πώληση ή Συν-

δρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας δίδονται πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). 

Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν 
τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημο-
σίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογρα-
φικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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