
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνιας 
Αιμοκάθαρσης με την επωνυμία «ΝΕΦΡΟΣ ΚΟΖΑ-
ΝΗΣ - ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ - ΙΑ-
ΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 
δ.τ. «ΝΕΦΡΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ», με το Γενικό Νοσοκο-
μείο Κοζάνης «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ».

2 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 20530 ΕΞ 2020/ 21.07.2020 
κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός διαδι-
κασίας παροχής διοικητικών πληροφοριών και δι-
εκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών και επιχειρήσε-
ων από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), 
με τηλεδιάσκεψη» (Β’ 3030).

3 Αποστολή τέκνων ασφαλισμένων στον Οίκο Ναύ-
του σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις Αττικής και περι-
φέρειας, για τη θερινή περίοδο 2022.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αρ. Γ1β/ΓΠ/οικ.28000 (1)
Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνιας 

Αιμοκάθαρσης με την επωνυμία «ΝΕΦΡΟΣ ΚΟΖΑ-

ΝΗΣ - ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ - ΙΑ-

ΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 

δ.τ. «ΝΕΦΡΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ», με το Γενικό Νοσοκο-

μείο Κοζάνης «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 31 του ν. 2646/1998 «Ανάπτυξη του Εθνι-

κού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 236).

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

3. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α’ 148).

4. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση 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).

5. Το άρθρο 5 του π.δ. 225/2000 «Καθορισμός κριτηρί-
ων κατά περιφέρεια και περιοχή, όρων, προϋποθέσεων, 
τεχνικών προδιαγραφών, απαραίτητου εξοπλισμού, επι-
στημονικού και λοιπού προσωπικού, για την έγκριση σκο-
πιμότητας και την ίδρυση και λειτουργία Μονάδων Χρόνιας 
Αιμοκάθαρσης εκτός Νοσοκομείων και Κλινικών» (Α’ 194).

6. Την υπ’ αρ. 333/06-05-2022 απόφαση της Εκτελεστικής 
Επιτροπής του Κε.Σ.Υ.

7. Την από 14-09-2020 αίτηση της εταιρείας με την επω-
νυμία «ΝΕΦΡΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑ-
ΘΑΡΣΗΣ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 
δ.τ. «ΝΕΦΡΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ».

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας 
Χρόνιας Αιμοκάθαρσης με την επωνυμία «ΝΕΦΡΟΣ ΚΟ-
ΖΑΝΗΣ - ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ - ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΝΕΦΡΟΣ ΚΟ-
ΖΑΝΗΣ», με το Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ».

Το Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» καλύπτει 
την ανωτέρω Μονάδα επιστημονικώς στην αντιμετώπιση 
οξέων προβλημάτων που τυχόν προκύπτουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 16 Μαΐου 2022

Ο Υπουργός

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 18836 ΕΞ 2022 (2)
Τροποποίηση της υπ’  αρ. 20530/ΕΞ 2020/ 

21.07.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθο-

ρισμός διαδικασίας παροχής διοικητικών πληρο-

φοριών και διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών 

και επιχειρήσεων από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης 

Πολιτών (Κ.Ε.Π.), με τηλεδιάσκεψη» (Β’ 3030). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ -ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Αναβάθ-

μιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 102),

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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β) των άρθρων 15 και 17 του ν.3274/2004 «Οργάνω-
ση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης πρώτου και δεύτερου βαθμού» (Α’195),

γ) του άρθρου 8 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την 
οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικη-
τική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» (Α’ 102),

δ) του άρθρου 15 του ν. 3448/2006 «Για την περαι-
τέρω χρήση των πληροφοριών του δημοσίου τομέα 
και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω-
σης»(Α’ 57),

ε) των παρ. 3 και 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 45),

στ) του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου 
Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνη-
ση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα 
ζητήματα.» (Α’ 134),

ζ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επε-
ξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137),

η) του άρθρου εικοστού ενάτου της από 20.03.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα 
Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύ-
νου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη 
της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη δια-
σφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της 
δημόσιας διοίκησης»(Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το 
άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83),

θ) του άρθρου 33 του ν. 4704/2020 «Επιτάχυνση 
και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών 
έργων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 133),

ι) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετο-
νομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός 
των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και 
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»(Α’ 119),

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

ιβ) του π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυ-
πουργών» (Α’ 142),

ιγ) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης»(Α’ 85), 

ιδ) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Εν-
σωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρο-
νικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 184) και ιδίως του άρθρου 22.

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλί-
ου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων 

έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπι-
κού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ.

3. Την υπό στοιχεία Υ6/09.07.2019 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουρ-
γό Επικρατείας» (Β’ 2902).

4. Την υπ’ αρ. 1786/14.02.2022 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης, Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 638).

5. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019/23.10.2019 από-
φαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου 
Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πλη-
ροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

6. Την υπό στοιχεία 13588 ΕΞ 2020/29.05.2020 από-
φαση του Υπουργού Επικρατείας «Διάθεση διαδικτυα-
κής υπηρεσίας «Στοιχεία Δελτίων Αστυνομικής Ταυτό-
τητας» της Ελληνικής Αστυνομίας στο πληροφοριακό 
σύστημα e-ΚΕΠ μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότη-
τας» (Β’ 2171).

7. Την υπό στοιχεία 20530 ΕΞ 2020/21.7.2020 από-
φαση του Υπουργού Επικρατείας και του Υφυπουργού 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Καθορισμός διαδικασίας 
παροχής διοικητικών πληροφοριών και διεκπεραί-
ωσης υποθέσεων πολιτών και επιχειρήσεων από τα 
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) με τηλεδιά-
σκεψη» (Β’ 3030).

8. Την ανάγκη για απλοποίηση των διαδικασιών για 
την παροχή διοικητικών υπηρεσιών και την διεκπεραί-
ωση των υποθέσεων πολιτών και επιχειρήσεων από 
τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) με σκοπό την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρή-
σεων και τον περιορισμό του συνωστισμού στα ΚΕΠ.

9. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1
Καταργείται η παρ. 4 του άρθρου 4 και η παρ. 2 του 

άρθρου 5 της υπ’ αρ. 20530/ΕΞ 2020 απόφασης (Β’ 3030), 
σχετικά με το θεματικό πεδίο εξυπηρέτησης «Εξυπηρέ-
τηση από το Δήμο σας».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Μαΐου 2022

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός  
Ψηφιακής Διακυβέρνησης Επικρατείας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   
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 Αριθμ. 2242.10-4/34815/2022 (3)
Αποστολή τέκνων ασφαλισμένων στον Οίκο Ναύ-

του σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις Αττικής και πε-

ριφέρειας, για τη θερινή περίοδο 2022. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις:
α) Του άρθρου 1 του π.δ. 253/1991 «Αποστολή τέ-

κνων ασφαλισμένων στον Οίκο Ναύτου ναυτικών 
σε Παιδικές Κατασκηνώσεις, Κέντρου και Επαρχιών» 
(Α’  95), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 του 
ν. 4532/2018 (Α’ 63),

β) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση 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 (Α’ 133),

γ) της παρ. 17 του άρθρου 13 του ν. 4052/2012 (Α’ 41), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 του ν. 4075/2012 
«Θέματα κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ασφαλιστι-
κών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδη-
γία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις» (Α’ 89), του άρθρου 
47 και των παρ. 2 και 11 του άρθρου 44 του ν. 4075/2012, 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 53 του 
ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 102),

δ) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δη-
μόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

ε) του ν.  4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),

στ) του π.δ. 193/2002 «Οργανισμός Διάρθρωσης και 
Λειτουργίας Οίκου Ναύτου» (Α’ 177),

ζ) του π.δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημο-
σίου (Κ.Π.Δ.)» (Α’ 150),

η) του π.δ. 113/2010 (Α’ 194) και του π.δ. 80/2016 «Ανά-
ληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145),

θ) του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 (Α’ 114) περί ανασύ-
στασης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετο-
νομασίας του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής,

ι) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26),

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

2. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οί-
κου Ναύτου της υπ’ αρ. 5252/07/18-04-2022 συνεδρία-
σης (Θέμα 5ο).

3. Την υπ’ αρ. πρωτ. 3579-04/05/2022/06-05-2022 από-
φαση ανάληψης υποχρέωσης - έγκριση δέσμευσης πίστω-
σης του Οίκου Ναύτου (Ο.Ν.) (ΑΔΑ: 6ΒΟ3469ΗΞΞ-ΡΟΛ).

4. Την υπό στοιχεία 2814.5/31904/2022/Αριθ. Σχεδίου 
2814.5.1/07/2022/09-05-2022 εισήγηση Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουρ-
γείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

5. Tο γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη έως εκατόν δεκαοκτώ 
χιλιάδων διακοσίων δέκα έξι ευρώ (118.216,00€) στον 
ΚΑΕ 4612 του προϋπολογισμού του Ο.Ν. οικονομικού 
έτους 2022, αποφασίζουμε:

1. Ο αριθμός των τέκνων ασφαλισμένων στον Οίκο 
Ναύτου, που αποστέλλονται σε ιδιωτικές κατασκηνώ-
σεις περιοχής Αττικής, καθώς και σε ιδιωτικές κατασκη-
νώσεις περιοχών της υπόλοιπης Ελλάδας, καθορίζεται 
σε εκατόν ενενήντα πέντε (195) για τη θερινή περίοδο 
έτους 2022, των τέκνων με αναπηρία (ΑμεΑ) συμπερι-
λαμβανομένων.

2. Οι κατασκηνωτικές περίοδοι είναι έξι (06) και το 
ανώτατο όριο παραμονής των τέκνων στις κατασκη-
νώσεις καθορίζεται σε δέκα πέντε (15) ημέρες, με δι-
καίωμα συμμετοχής σε μία (01) μόνο κατασκηνωτική 
περίοδο.

3. Υπό την επιφύλαξη της παρ. 4, τα τέκνα που απο-
στέλλονται είναι ηλικίας επτά (07) έως και δεκατεσσάρων 
(14) ετών, δηλαδή έχουν γεννηθεί από 01-01-2008 έως 
31-12-2015.

4. Τα τέκνα με αναπηρία (ΑμεΑ) αποστέλλονται ανε-
ξαρτήτως ηλικίας τους πλέον των περιόδων της παρα-
γράφου 2 σε κατασκηνώσεις που διαθέτουν την ανάλογη 
υποδομή και τη σχετική άδεια από το αρμόδιο Υπουρ-
γείο, με όριο παραμονής στις παραπάνω κατασκηνώσεις 
τις δέκα (10) ημέρες.

5. Η δαπάνη κατ’ άτομο - ύψος ημερησίου τροφεί-
ου για παιδιά ασφαλισμένων του Οίκου Ναύτου και 
παιδιά ασφαλισμένων του Οίκου Ναύτου με ειδικές 
ανάγκες είναι ίσο με αυτό που εκάστοτε καθορίζεται 
για τα τέκνα ασφαλισμένων των οργανισμών αρμοδι-
ότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
που αποστέλλονται αντιστοίχως σε ιδιωτικές κατα-
σκηνώσεις [της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 10 του 
ν. 1276/1982 (Α’ 100)].

6. Για την επιλογή των ιδιωτικών κατασκηνώσεων με 
τις οποίες συνάπτει σύμβαση ο Οίκος Ναύτου να τηρηθεί 
η κείμενη περί σύναψης συμβάσεων - προμηθειών του 
Δημοσίου οικεία νομοθεσία.

7. Οι κατασκηνωτικές περίοδοι, το ανώτατο όριο παρα-
μονής των τέκνων στις κατασκηνώσεις και τα απαιτού-
μενα οργανωτικά μέτρα διαδικασίες δύνανται να τροπο-
ποιούνται με νεότερη απόφαση στο πλαίσιο διαχείρισης 
επιπτώσεων - περιορισμού διασποράς κορωνοϊού Sars-
CoV-2 (COVID-19).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 18 Μαΐου 2022

Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ   
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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,

*02025532405220004*
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