
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ανακατανομή θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ.

2 Απλούστευση της διαδικασίας για την έκδοση βε-
βαίωσης επαγγελματία αγρότη.

3 Σύσταση - Συγκρότηση Πρωτοβάθμιου Πειθαρχι-
κού Συμβουλίου για το Υπουργείο Κλιματικής Κρί-
σης και Πολιτικής Προστασίας και το εποπτευόμε-
νο από αυτό Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Αντισεισμικού 
Σχεδιασμού και Προστασίας» (Ο.Α.Σ.Π.) για τη διε-
τία 2023-2024.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Γ2α/6177 (1) 
Ανακατανομή θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ.

  H ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. α) Την παρ. 11 του άρθρου 28 του ν. 2646/1998 «Ανά-

πτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 236),

β) το άρθρο 90 του Κώδικα της 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),

γ) την παρ. 3 του άρθρου 112 του ν. 4600/2019 «Εκσυγ-
χρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτι-
κών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας 
Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 43),

δ) την περ. η) της παρ. 1 του άρθρου μόνου του π.δ. 103/
2004 «Περιορισμός της συναρμοδιότητας του Υπουργού 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 
κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» (Α’ 70).

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

3. Την υπό στοιχεία Υ32/09-09-2021 απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην 
Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα» 
(Β’ 4185).

4. Την υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ.64843/29-08-2018 
απόφαση «Σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, 
καθορισμός χρόνου και περιεχομένου άσκησης για την 
απόκτηση τίτλου ειδικότητας» (Β’ 4138).

5. Την υπό στοιχεία Υ4α/οικ. 48318/04-05-2012 κοινή 
υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσο-
κομείου Αθηνών ’’ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ’’» 
(Β’ 1680).

6. Την υπό στοιχεία Υ4α/οικ. 39178/10-04-2012 κοινή 
υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκο-
μείου Πειραιά ’’ΤΖΑΝΕΙΟ’’» (Β’ 1253).

7. Την υπ’ αρ. 3681/27-01-2023 εισήγηση της Διοίκη-
σης της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής.

8. Την υπό στοιχεία ΔΑΑΔ/73791/8-12-2022 εισήγηση 
της Διοίκησης της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πει-
ραιώς και Αιγαίου.

9. Το απόσπασμα πρακτικών της 28ης/05-12-2022 τα-
κτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ - ΜΠΕ-
ΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.» (θέμα 23ο).

10. Το απόσπασμα πρακτικών της 23ης/17-11-2022 
τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» (θέμα 9ο).

11. Το από 03-02-2023 ηλεκτρονικό μήνυμα του Τμή-
ματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Γενικού 
Νοσοκομείου Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ».

12. Την υπ’ αρ. 43973/12-10-2022 αίτηση του ιατρού 
προς την 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής.

13. Το υπό στοιχεία Β1α/οικ. 8281/10-2-2023 έγγραφο 
του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

14. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη 
σε βάρος του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας 
και των Προϋπολογισμών των εμπλεκόμενων Φορέων, 
αποφασίζουμε:

1. Μία (1) οργανική θέση του κλάδου ειδικευμένων ια-
τρών Ε.Σ.Υ. ειδικότητας Χειρουργικής του Γενικού Νοσο-
κομείου Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.», 
όπως αυτή προβλέπεται στις διατάξεις της υπό στοιχεία 
Υ4α/οικ. 48318/04-05-2012 (Β’ 1680) κοινής υπουργικής 
απόφασης και όπως αυτή ισχύει, μεταφέρεται με την πα-
ρούσα στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» και 
προστίθεται στις θέσεις της Ιατρικής Υπηρεσίας, όπως 
αυτές υφίστανται σύμφωνα με την υπό στοιχεία Υ4α/οικ. 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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39178/10-04-2012 (Β’ 1253) κοινή υπουργική απόφαση, με 
ταυτόχρονη μεταφορά του ιατρού που κατέχει τη θέση.

2. Μία (1) κενή οργανική θέση του κλάδου ειδικευ-
μένων ιατρών Ε.Σ.Υ. ειδικότητας Χειρουργικής του 
Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ», όπως αυτή 
προβλέπεται στις διατάξεις της υπό στοιχεία Υ4α/οικ. 
39178/10-04-2012 (Β’ 1253) κοινής υπουργικής απόφα-
σης και όπως αυτή ισχύει, μεταφέρεται με την παρούσα 
στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ - ΜΠΕ-
ΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.» και προστίθεται στις θέσεις της Ιατρικής 
Υπηρεσίας, όπως αυτές υφίστανται σύμφωνα με την 
υπό στοιχεία Υ4α/οικ. 48318/04-05-2012 (Β’ 1680) κοινή 
υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2023

Η Αναπληρώτρια Υπουργός 

ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ

Ι

    Αριθμ. 126/54622 (2)
Απλούστευση της διαδικασίας για την έκδοση 

βεβαίωσης επαγγελματία αγρότη.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 8 του ν. 3874/2010 «Μητρώο Αγροτών και 

Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» (Α’ 151).
2. 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 άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).

3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

4. Το π.δ 97/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).

5. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

6. Την υπ’ αρ. 6310/09-09-2021 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Συμεών Κεδίκο-
γλου» (Β’ 4190).

7. Την υπ’ αρ. 134416/14-02-2011 υπουργική απόφα-
ση σχετικά με τη «Διαδικασία και προθεσμίες εγγραφής 
και ενημέρωσης του ΜΑΑΕ, όργανα και διαδικασία 
προσωρινής ή οριστικής διαγραφής από το Μητρώο, 
αναγκαία επαγγελματική κατάρτιση των φυσικών προ-
σώπων - επαγγελματιών αγροτών που εγγράφονται στο 
Μητρώο, διαδικασία και αρμόδιες υπηρεσίες έκδοσης 
των σχετικών με το ΜΑΑΕ πιστοποιητικών» (Β’ 273).

8. Την υπό στοιχεία 9134 ΕΞ 2020/10-04-2020 (ΑΔΑ: 
99ΠΥ46ΜΤΛΠ-ΥΟΙ) εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικα-
σιών, σχετικά με την «Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, 
πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ των φορέων του 
δημοσίου τομέα και πολιτών και επιχειρήσεων».

9. Την υπ’ αρ. 777/93631/31-03-2020 εγκύκλιο του Γε-
νικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
σχετικά με την «Εξυπηρέτηση του κοινού από τις Υπη-
ρεσίες του ΥΠΑΑΤ κατά τη διάρκεια ισχύος των μέτρων 
προστασίας κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού».

10. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

1. Η βεβαίωση του επαγγελματία αγρότη εκδίδεται 
μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του Μητρώου Αγροτών 
και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), η οποία είναι 
διαθέσιμη στον ιστότοπο του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, φέρει την υπογραφή της Προϊ-
σταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Δο-
μών και δεν χρήζει περαιτέρω επικύρωσης.

2. Η βεβαίωση ισχύει για το χρονικό διάστημα από 
01-01-2023 έως 31-12-2023, με στοιχεία του φορολο-
γικού έτους 2021. Αφορά τους επαγγελματίες αγρότες, 
οι οποίοι έχουν προκύψει από τους προβλεπόμενους 
διασταυρωτικούς ελέγχους, που διενεργήθηκαν από 
το Τμήμα Διαχείρισης Data Center Δικτύου και Βάσεων 
Δεδομένων της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπη-
ρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και το Τμήμα 
Υποστήριξης και Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκ-
μεταλλεύσεων της Γενικής Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων 
Δομών του ΥΠΑΑΤ. Οι Αριθμοί Φορολογικού Μητρώου 
(ΑΦΜ) των επαγγελματιών αγροτών θα αποσταλούν 
στην Α.Α.Δ.Ε. προς συμπλήρωση των κωδικών 037 και 
038 του εντύπου Ε1 της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδή-
ματος, φορολογικού έτους 2022.

3. Επίσης, ισχύουν και οι βεβαιώσεις των επαγγελμα-
τιών αγροτών που εκδίδονται από τα Τμήματα Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Ελέγχων (ΤΑΑΕ) του ΥΠΑΑΤ κατόπιν 
διοικητικού ελέγχου.

4. Επιπλέον, εκδίδονται από τα Τμήματα Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Ελέγχων (ΤΑΑΕ) του ΥΠΑΑΤ κατόπιν δι-
οικητικού ελέγχου, μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του 
Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων 
(ΜΑΑΕ) οι βεβαιώσεις εγγραφής στο Μητρώο Αγρο-
τών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων που αφορούν τον 
κάτοχο αγροτικής εκμετάλλευσης, τον επαγγελματία 
αγρότη ως νεοεισερχόμενο στον αγροτικό τομέα και τον 
ασκούντα αγροτική δραστηριότητα. Οι βεβαιώσεις αυτές 
φέρουν την υπογραφή της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Δομών και δεν χρήζουν 
περαιτέρω επικύρωσης.

5. Τα υποδείγματα των βεβαιώσεων επισυνάπτονται 
στο παράρτημα της παρούσας, το οποίο αποτελεί ανα-
πόσπαστο μέρος της.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2023

Ο Υφυπουργός
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

Ι

      Αριθμ. 2800 (3)
Σύσταση - Συγκρότηση Πρωτοβάθμιου Πειθαρ-

χικού Συμβουλίου για το Υπουργείο Κλιματικής 

Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και το εποπτευ-

όμενο από αυτό Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Αντισει-

σμικού Σχεδιασμού και Προστασίας» (Ο.Α.Σ.Π.) 

για τη διετία 2023-2024. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. α) Τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 146Β του ν. 3528/2007 

(Α’ 26),
β) την παρ. 3 του άρθρου 13 του Κώδικα Διοικητικής 

Διαδικασίας (ν. 2690/1999 Α’  45),
γ) 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 άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Το π.δ. 70/2021 «Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής 
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, συγχώνευση, μεταφο-
ρά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» 
(Α’ 161).

3. Το π.δ. 71/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουρ-
γού» (Α’ 162).

4. Το γεγονός ότι ενδεχόμενη από την παρούσα 
απόφαση δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού θα προκύψει από την προβλεπόμενη από τις 
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 146Β του ν. 3528/2007 
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικο-
νομικών για την αποζημίωση των τακτικών και ανα-
πληρωματικών μελών των πειθαρχικών συμβουλίων, 
αποφασίζουμε:

1. Συστήνουμε στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και 
Πολιτικής Προστασίας Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμ-
βούλιο, για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτι-
κής Προστασίας και το εποπτευόμενο από αυτό Ν.Π.Δ.Δ. 
«Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστα-
σίας» (Ο.Α.Σ.Π.), με έδρα το Μαρούσι, αρμόδιο για όλο 
το πολιτικό προσωπικό των υπηρεσιών που υπάγονται 
στο ανωτέρω Υπουργείο και το πολιτικό προσωπικό 
του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού 
και Προστασίας» (Ο.Α.Σ.Π.), πλην των Προϊσταμένων 
Γενικών Διευθύνσεων. 

2. Το ανωτέρω Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι πενταμελές 
και αποτελείται από:

α) Τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι πάρεδρος του Ελε-
γκτικού Συνεδρίου ή εφέτης ή πρόεδρος πρωτοδικών ή 
πρωτοδίκης των διοικητικών ή των πολιτικών δικαστη-
ρίων ή εισαγγελέας ή αντεισαγγελέας εφετών ή εισαγγε-
λέας ή αντεισαγγελέας πρωτοδικών με τον αναπληρωτή 
του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του οι-
κείου δικαστηρίου ή από τον προϊστάμενο της οικείας 
εισαγγελίας.

β) Ένα (1) μέλος, ο οποίος είναι πάρεδρος ή δικαστικός 
πληρεξούσιος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με 
τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον 
Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

γ) Ένα (1) μέλος, ο οποίος είναι μόνιμος υπάλληλος, 
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Υπουργείου, Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης, Περιφέρειας ή Νομικού Προσώπου Δη-
μοσίου Δικαίου, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι δεν 
υπάγονται στην αρμοδιότητα του οργάνου που εκδίδει 
την απόφαση σύστασης του παρόντος συμβουλίου. Οι 
Προϊστάμενοι Διευθύνσεων υποδεικνύονται από τον 
Πρόεδρο του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλί-
ου ύστερα από κλήρωση που γίνεται, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 9 του παρόντος 
και υπηρετούν στην έδρα του αρμόδιου πειθαρχικού 
συμβουλίου.

δ) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους με τους αναπληρω-
τές τους, οι οποίοι είναι μέλη του Πενταμελούς Υπηρε-
σιακού Συμβουλίου στο οποίο υπάγεται ο διωκόμενος 
υπάλληλος.

ε) Γραμματέας του Πειθαρχικού Συμβουλίου και ο 
αναπληρωτής του ορίζονται υπάλληλοι κατηγορί-
ας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολο-
γικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) με βαθμό τουλάχιστον Β’ με 
την απόφαση ορισμού των μελών του Πειθαρχικού Συμ-
βουλίου.

3. Η θητεία των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου εί-
ναι διετής και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2024. 
Ειδικότερα, η θητεία του γραμματέα και του αναπληρωτή 
του λήγει κατά την ημερομηνία έναρξης της επόμενης 
θητείας του Πειθαρχικού Συμβουλίου. 

Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, απαγορεύεται η 
αντικατάσταση μελών, εκτός αν συντρέχουν αποδεδειγ-
μένα σοβαροί υπηρεσιακοί ή προσωπικοί λόγοι.

4. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο θα συνεδριάζει εντός και 
εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσι-
ών του Υπουργείου και εκτός του χρόνου που καλύπτεται 
από υπερωριακή απασχόληση.

5. Η παρούσα απόφαση, καθώς και η απόφαση ορι-
σμού μελών Πειθαρχικού Συμβουλίου κοινοποιείται υπο-
χρεωτικά στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 20 Φεβρουαρίου 2023

Ο Υπουργός 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ   
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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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