
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ1α/Γ.Π.  οικ. 
53427/2022 (Β’ 4978) του Υπουργού Υγείας «Ορι-
σμός ιατρών λοιπών ειδικοτήτων ως προσωπικών 
ιατρών.

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/
68041/2965/13.7.2020 υπουργικής απόφασης 
«Συγκρότηση και ορισμός μελών Ειδικής Νομο-
παρασκευαστικής Επιτροπής για τη σύνταξη Κώ-
δικα Χωροταξίας και Πολεοδομίας στο Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Β’ 2956).

3 Υπέρβαση του ανώτατου αριθμού επιτρεπό-
μενων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας έτους 
2022, υπαλλήλου της Περιφέρειας Κρήτης/Περι-
φερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Ρεθύμνου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Γ1α/Γ.Π.οικ. 74140 (1)
   Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ1α/Γ.Π.  οικ. 

53427/2022 του Υπουργού Υγείας «Ορισμός ια-

τρών λοιπών ειδικοτήτων ως προσωπικών ια-

τρών» (Β’ 4978). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ. 1 και 7 του άρθρου 19 του ν. 4486/2017 

«Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, 
επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 115), όπως τροποποιήθηκαν και 
προστέθηκαν με τις παρ. 2 και 7 αντίστοιχα του άρθρου 
37 του ν. 4931/2022 «Γιατρός για όλους, ισότιμη και ποιο-
τική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού 
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια, 
Φροντίδα Υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 94),

β) του άρθρου 5 του ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνι-
κό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 38), όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 36 του ν. 4931/2022 «Γιατρός για όλους, ισότιμη και 

ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανι-
σμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια 
Φροντίδα Υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 94), 

γ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανο-
νισμός για την Προστασία Δεδομένων),

δ) του ν. 3418/2005 «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας» 
(Α’ 287),

ε) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

στ) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α’ 148),

ζ) του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155),

η) του π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων με-
ταξύ Γενικών Γραμματειών» (Α’ 156),

θ) της υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ.64843/2018 απόφασης 
του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «Σύσταση, μετονο-
μασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και 
περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδι-
κότητας» (Β’ 4138),

ι) της υπό στοιχεία Υ9/οικ.70521/2014 απόφασης του 
Υπουργού Υγείας «Βραχυπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα 
Μέτρα Ελέγχου της Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης Ερ-
γαστηριακών Εξετάσεων» (Β’ 2243),

ια) της υπό στοιχεία 1α/Γ.Π.οικ.34693/2022 απόφασης 
του Υπουργού Υγείας «Καθορισμός διαδικασίας και προ-
ϋποθέσεων εγγραφής του πληθυσμού σε προσωπικό 
ιατρό» (Β’ 3010),

ιβ) της υπό στοιχεία Γ1ΕΑΛΕ/Γ.Π.οικ.48233/2022 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και Υγείας «Καθορισμός του τρόπου και της 
διαδικασίας εγγραφής των πολιτών σε προσωπικό ιατρό 
μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων καθώς και της αποζη-
μίωσης και εκκαθάρισης της αμοιβής των φαρμακοποι-
ών για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία εγγραφής και 
ενημέρωσης των πολιτών, σύμφωνα με την παρ. 2 του 
άρθρου 49 του ν. 4950/2022 (Α’ 128)» (Β’ 4575),
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ιγ) της υπό στοιχεία Γ1ΕΑΛΕ/Γ.Π.οικ.35160/2022 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας «Κα-
θορισμός αποζημίωσης των προσωπικών ιατρών του άρ-
θρου 5 του ν. 4238/2014 (Α’ 38), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με το άρθρο 36 του ν. 4931/2022 (Α’ 94)» (Β’ 3020) ,

ιδ) της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 36223/2022 από-
φασης του Υπουργού Υγείας «Καθορισμός διαδικασίας 
σύναψης συμβάσεων των ιδιωτών ιατρών με τον Εθνικό 
Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και λοιπά θέματα 
συμβατικής συνεργασίας» (Β’ 3233), 

ιε) της υπό στοιχεία Γ1α, ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 49574/2022 
απόφασης του Υπουργού Υγείας «Έναρξη ισχύος Κεφα-
λαίου Α’ Μέρους Γ’ ν. 4931/2022 (Α’ 94)» (Β’ 4626),

ιστ) της υπό στοιχεία Γ1α/Γ.Π.οικ 53427/22 απόφασης 
του Υπουργού Υγείας «Ορισμός ιατρών λοιπών ειδικο-
τήτων ως προσωπικών ιατρών» (Β’ 4978).

2. Την υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π. οικ.74109/22-12-2022 
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου Υγείας, βάσει της περ. ε’ της παρ. 5 
του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), σύμφωνα με 
την οποία από την παρούσα δεν προκαλείται πρόσθετη 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
δεδομένου ότι η εν λόγω Απόφαση αφορά στο διαδι-
καστικού χαρακτήρα θέμα της καταγγελίας και παύσεως 
των συμβάσεων των προσωπικών ιατρών με τον προα-
ναφερόμενο φορέα. Παράλληλα, σημειώνεται ότι δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο
Διαδικασία σύναψης σύμβασης

Η παρ. β’ του άρθρου 2 «Διαδικασία σύναψης σύμβα-
σης» της υπό στοιχεία Γ1α/Γ.Π.οικ 53427/2022 (Β’ 4978) 
του Υπουργού Υγείας «Ορισμός ιατρών λοιπών ειδικο-
τήτων ως προσωπικών ιατρών» τροποποιείται και αντι-
καθίσταται ως εξής:

«Οι υφιστάμενες συμβάσεις με τον Εθνικό Οργανισμό 
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ιατρών των άνω 
ειδικοτήτων που επιλέγουν να συνάψουν σύμβαση ως 
προσωπικοί ιατροί καταγγέλλονται αζημίως και παύουν 
αυτοδικαίως να ισχύουν από το χρονικό σημείο που θα 
ενεργοποιηθούν από τον Οργανισμό οι νέες συναφθεί-
σες συμβάσεις και θα λειτουργήσουν σύμφωνα με τους 
συμβατικούς τους όρους, ήτοι την ύπαρξη εγγεγραμμέ-
νου πληθυσμού που βεβαιώνεται από την ΗΔΙΚΑ. Ο άνω 
όρος καταλαμβάνει και όσες συμβάσεις προσωπικών 
ιατρών έχουν συναφθεί από την ημερομηνία έναρξης της 
υπό στοιχεία Γ1α/Γ.Π.οικ 53427/22 (Β’ 4978) του Υπουρ-
γού Υγείας, με συνέπεια να μην θεωρείται καταγγελθεί-
σα καμία υφιστάμενη σύμβαση, να αποζημιώνεται και 
να ισχύει κανονικώς μέχρι την ενεργοποίηση της νέας 
σύμβασης.

Όσες πράξεις έχουν εκτελεσθεί στο πλαίσιο της συμ-
βάσεως και μέχρι την αυτοδίκαιη λήξη τους αποζημιώ-
νονται κανονικώς.»

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 
Γ1α/Γ.Π.οικ 53427/22 απόφαση του Υπουργού Υγείας 
«Ορισμός ιατρών λοιπών ειδικοτήτων ως προσωπικών 
ιατρών» (Β’ 4978).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2022

Ο Υπουργός

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

Ι

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/133844/4191 (2)
    Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/

68041/2965/13.7.2020 υπουργικής απόφασης 

«Συγκρότηση και ορισμός μελών Ειδικής Νομο-

παρασκευαστικής Επιτροπής για τη σύνταξη Κώ-

δικα Χωροταξίας και Πολεοδομίας στο Υπουρ-

γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Β’ 2956).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4447/2016 «Χωρι-

κός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη, και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 241).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133) και ιδίως της παρ. 2 του άρθρου 67.

3. Την υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΓρΚΦΧΑΠ/21850/415/ 26.2.2020 
σύμφωνη γνώμη της Γενικής Γραμματείας Νομικών και 
Κοινοβουλευτικών θεμάτων.

4. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’ 160) και ιδίως του 
άρθρου 11.

5. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

6. Την υπ΄ αρ. 2/7.1.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β’ 45).

7. Την υπό στοιχεία  ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/54724/2370/10.6.2020 
κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση Ειδικής Νομοπα-
ρασκευαστικής Επιτροπής στο Υπουργείο Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας» (Β’ 2466).

8. Το από 14.12.2022 πρακτικό της 60ης συνεδρίασης 
της Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής.

9. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), 
το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρ-
θρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και το γεγονός ότι 
από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Α. Η παρ.  Γ της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/68041/
2965/13.7.2020 απόφασης του Υφυπουργού Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας «Συγκρότηση και ορι-
σμός μελών Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επι-
τροπής για τη σύνταξη Κώδικα Χωροταξίας και 
Πολεοδομίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας» (Β’  2956), η οποία τροποποιήθηκε με τις υπό 
στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/19478/906/11.3.2021 (Β’ 1143), 
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ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/83376/3085/23.9.2021 (Β’  4459), ΥΠΕΝ/
ΔΝΕΠ/121143/4453/29.12.2021 (Β’  6755) και ΥΠΕΝ/
ΔΝΕΠ/64317/2232/29.6.2022 (Β’ 3351) όμοιες αποφά-
σεις, τροποποιείται ως ακολούθως:

«Γ. Οι εργασίες της Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής 
Επιτροπής για τη σύνταξη του Κώδικα Χωροταξίας και 
Πολεοδομίας θα ολοκληρωθούν μέχρι τις 28.2.2023».

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2022

Ο Υφυπουργός 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ

Ι

Αριθμ. 89354 (3)
    Υπέρβαση του ανώτατου αριθμού επιτρεπό-

μενων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας έτους 

2022, υπαλλήλου της Περιφέρειας Κρήτης/Πε-

ριφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Ρεθύμνου. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Της παρ. 2 του άρθρου 3 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ 

του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές δια-
τάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής 
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερό-
τητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας 
Χρηματοδότησης» (Α΄ 94),

β) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),

γ) του άρθρου 12 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κα-
τάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),

δ)του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α΄ 155),

ε) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2),

στ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσω-
τερικών» (Α΄ 180),

ζ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’181).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), 
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος Οργάνωση, λειτουρ-
γία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α΄ 133).

3) Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-

πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β΄ 4805).

4. Tην υπ΄ αρ. 11167/14-12-2021 απόφαση της Συντο-
νίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Ανώτατο 
όριο επιτρεπομένων κατ’ έτος ημερών κίνησης εκτός 
έδρας αιρετών και υπαλλήλων υπηρετούντων στην Πε-
ριφέρεια Κρήτης» (Β΄ 6533).

5. Το υπ΄ αρ. 317785/17-10-2022 έγγραφο τη Περιφέ-
ρειας Κρήτης/Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού της 
Π.Ε. Ρεθύμνης, με το οποίο ζητείται η έγκριση υπέρβα-
σης κατά είκοσι (20) ημέρες του ανώτατου ορίου των 
επιτρεπόμενων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας, ενός 
(1) υπαλλήλου κλάδου ΠΕ Μηχανικών του Τμήματος 
Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Ρεθύμνης της 
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού.

6. Το υπό στοιχεία Δ.Υ/8-9-2022 έγγραφο της Διεύ-
θυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού με το 
οποίο:

α) Διαπιστώνεται η ανάγκη υπέρβασης του ανωτέρω 
ορίου, προκειμένου ο ανωτέρω υπάλληλος να διενεργεί 
ελέγχους για ρύπανση από βιομηχανικές, βιοτεχνικές 
αγροκτηνοτροφικές, τουριστικές εγκαταστάσεις κ.λπ.

β) Βεβαιώνεται ότι ο εν λόγω υπάλληλος έχει εξαντλή-
σει το ανώτατο όριο των εξήντα (60) ημερών εκτός έδρας 
μετακίνησης

γ) Εκτιμάται ότι η δαπάνη που προκαλείται από την 
παρούσα ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ.

7. Το υπό στοιχεία ΔΥ/11-10-2022 έγγραφο της Διεύ-
θυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού σχετικά 
με το Πρόγραμμα μετακινήσεων του υπαλλήλου.

8. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΤΑΑΠ/28-11-2022 εισήγηση 
του ΓΔΟΤΑΑΠ του ΥΠ.ΕΣ.

9. Την υπ’ αρ. 292799/26-9-2022 (α/α 4201) απόφαση 
έγκρισης δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Διοι-
κητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ρεθύμνης και το γεγονός 
ότι η δαπάνη που προκαλείται από την παρούσα θα 
καλυφθεί από εγγεγραμμένες πιστώσεις, ύψους δια-
κοσίων (200) ευρώ, στον ΕΦ. ΚΑΕ 02.072.0721.01 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κρήτης, έτους 2022, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπέρβαση του ανώτατου ορίου ημε-
ρών μετακίνησης εκτός έδρας έτους 2022, κατά είκοσι 
(20) ημέρες για έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΠΕ Μηχανικών 
του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. 
Ρεθύμνης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει δύο (2) μήνες πριν τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Εσωτερικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ   
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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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