
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Μετατροπή κενών οργανικών θέσεων προσωπι-
κού στο Κέντρο Υγείας (Κ.Υ.) Βόνιτσας αρμοδιό-
τητας 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννή-
σου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.

2 Σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου Συμβούλου Ακε-
ραιότητας στο Δήμο Χαλκιδέων.

3 Ορισμός αίθουσας συνεδριάσεων για την εκδίκα-
ση της υπό στοιχεία ΠΕΚ 22-90 υπόθεσης («ΧΡΥ-
ΣΗ ΑΥΓΗ»).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Γ1α/Γ.Π.οικ.22664  (1)
Μετατροπή κενών οργανικών θέσεων προσω-

πικού στο Κέντρο Υγείας (Κ.Υ.) Βόνιτσας αρμο-

διότητας 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελο-

ποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής 

Ελλάδας.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 2 του άρθρου 2, των παρ. 6, 9 και 10 του 

άρθρου 3 και του άρθρου 23 του ν. 4238/2014 «Πρωτο-
βάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (Α’ 38),

β. των άρθρων 3 και 4 του ν. 4486/2017 «Μεταρρύθ-
μιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες 
ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 115),

γ. 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. 4622/19 (Α’ 133),

δ. 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),

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

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

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 Υ70/30-10-2020 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805),

ι. της υπό στοιχεία Α3α/οικ.4596/7-3-1986 κοινής 
υπουργικής απόφασης «Σύσταση Κέντρου Υγείας Βόνι-
τσας Νομού Αιτωλοακαρνανίας» (Β’ 97),

ια. της υπ’  αρ. 6368/28-6-1994 κοινής υπουργικής 
απόφασης «Σύσταση θέσεων προσωπικού των Κέντρων 
Υγείας (Κ.Υ.) και των Κέντρων Ψυχικής Υγείας (Κ.Ψ.Υ.) της 
χώρας» (Β’ 508).

2. Τις υπ’ αρ. 1461/30-10-2014 και 5134/26-11-2015 
διαπιστωτικές πράξεις του Διοικητή της 6ης Υγειονομι-
κής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπεί-
ρου και Δυτικής Ελλάδας περί αυτοδίκαιης μεταφο-
ράς θέσεων και προσωπικού του ΚΥ Βόνιτσας στην 6η 
ΥΠΕ, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 23 του 
ν. 4238/2014 (Β’ 3124, 2681).

3. Την υπ’ αρ. 32834/11-6-2021 απόφαση του Διοικητή 
της 6ης ΥΠΕ «Μετατροπή τριών (3) κενών οργανικών 
θέσεων ιατρικού προσωπικού ειδικότητας Άνευ Ειδικότη-
τας σε τρείς (3) θέσεις ιατρικού προσωπικού ειδικότητας 
Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας, μίας (1) κενής οργανικής 
θέσης ιατρικού προσωπικού ειδικότητας Οδοντιατρικής 
σε μία (1) θέση ιατρικού προσωπικού ειδικότητας Καρ-
διολογίας, μίας (1) κενής οργανικής θέσης κλάδου ΤΕ 
Εποπτών Δημόσιας Υγείας και μίας (1) κενής οργανικής 
θέσης κλάδου ΤΕ Μαιευτικής σε δύο (2) θέσεις κλάδου ΤΕ 
Νοσηλευτικής, μίας (1) κενής οργανικής θέσης κλάδου 
ΤΕ Επισκεπτών Υγείας σε μία (1) θέση κλάδου ΤΕ Ραδι-
ολογίας - Ακτινολογίας του Κέντρου Υγείας Βόνιτσας».

4. Το πρακτικό της 14ης/7-7-2021 Συνεδρίασης του 
Κεντρικού Συμβουλίου Υγειονομικών Περιφερειών (31ο 
θέμα).

5. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ.59536/28-09-2021 εισήγη-
ση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την περ. ε’ της παρ. 5 
του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους χιλίων 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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οκτακοσίων ευρώ (1800,00€) σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού (καταβολή επιδόματος επικίνδυνης και 
ανθυγιεινής εργασίας), η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις 
εγγεγραμμένες πιστώσεις του Π/Υ του Υπουργείου Υγεί-
ας (Α.Λ.Ε. 2120120001 του Φ./Ε.Φ.1015/902-0000000) 
και είναι εντός των ορίων του Μ.Π.Δ.Σ., αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 6368/28-6-1994 κοινής 
υπουργικής απόφασης (σχετ. ια), όσον αφορά τις θέσεις 
προσωπικού του Κέντρου Υγείας Βόνιτσας αρμοδιότη-
τας 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιο-
νίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, όπως αυτές 
μεταφέρθηκαν και διαπιστώθηκαν σε αυτήν (σχετ. 2), ως 
ακολούθως:

- Τη μετατροπή τριών (3) κενών οργανικών θέσεων 
κλάδου Ειδικευμένων Ιατρών/Οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. Άνευ 
Ειδικότητας, σε τρείς (3) οργανικές θέσεις κλάδου Ειδι-
κευμένων Ιατρών/Οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. ειδικότητας Γενι-
κής Ιατρικής ή Παθολογίας

- Τη μετατροπή μίας (1) κενής οργανικής θέσης κλά-
δου Ειδικευμένων Ιατρών/Οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. Οδοντια-
τρικής, σε μία (1) οργανική θέση κλάδου Ειδικευμένων 
Ιατρών/Οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. ειδικότητας Καρδιολογίας, 
με ταυτόχρονη σύσταση της ειδικότητας

- Τη μετατροπή μίας (1) κενής οργανικής θέσης κατη-
γορίας ΤΕ κλάδου Εποπτών/τριών Δημόσιας Υγείας (με 
ταυτόχρονη κατάργηση του κλάδου) και μίας (1) κενής 
οργανικής θέσης κατηγορίας ΤΕ κλάδου Μαιευτικής, σε 
δύο (2) οργανικές θέσεις κατηγορίας ΤΕ κλάδου Νοση-
λευτικής, με ταυτόχρονη σύσταση του κλάδου

- Τη μετατροπή μίας (1) κενής οργανικής θέσης κα-
τηγορίας ΤΕ κλάδου Επισκεπτών/τριών Υγείας, σε μία 
(1) οργανική θέση κατηγορίας ΤΕ κλάδου Ραδιολογίας - 
Ακτινολογίας

Ως εκ τούτου το σύνολο των οργανικών θέσεων των 
αντίστοιχων κλάδων, κατηγοριών και ειδικοτήτων του 
ΚΥ Βόνιτσας θα διαμορφωθεί ως ακολούθως:

Κλάδος Ειδικευμένων Ιατρών/Οδοντιάτρων ΕΣΥ
Οδοντιατρική 
Δύο (2) θέσεις
Ειδικότητα Καρδιολογίας 
Μία (1) θέση
Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας 
Οκτώ (8) θέσεις
Άνευ Ειδικότητας 
Μηδέν (0) θέσεις
Νοσηλευτικό και Λοιπό προσωπικό 
Κατηγορία ΤΕ
Κλάδος ΤΕ Μαιευτικής 
Μία (1) θέση
Κλάδος ΤΕ Νοσηλευτικής 
Δύο (2) θέσεις
Κλάδος ΤΕ Επισκεπτών/τριών Υγείας 
Τρείς (3) θέσεις
Κλάδος ΤΕ Ραδιολογίας - Ακτινολογίας 
Δύο (2) θέσεις
Κλάδος ΤΕ Εποπτών/τριών Δημόσιας Υγείας 
Μηδέν (0) θέσεις
Κατά τα λοιπά, οι ως άνω αποφάσεις ισχύουν ως έχουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Απριλίου 2022

Ο Υπουργοί 

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών  Υγείας 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ 

Εσωτερικών

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Ι

    Aριθμ. ΔΙΔΔΑ/Φ.20/6459 (2)
Σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου Συμβούλου Ακε-

ραιότητας στο Δήμο Χαλκιδέων. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 23 και την παρ. 1 του άρθρου 80 του 

ν. 4795/2021 «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δη-
μοσίου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια 
διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση 
και την τοπική αυτοδιοίκηση» (Α’ 62).

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 των άρθρων 82, 87, 91, και 95.

3. Την περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

4. Το Κεφάλαιο ΙΑ’ «Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ», του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

5. Το άρθρου 7 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογρα-
φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» 
(Α’ 131).

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

7. Το π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Δι-
οικητικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161).

8. 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).

9. Την υπό στοιχεία Υ23/14-07-2021 διαπιστωτική πρά-
ξη του Πρωθυπουργού «Διαπιστωτική πράξη για τον 
διορισμό του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 549).

10. Την υπ’ αρ. 11699/19-05-2020 απόφαση Διοικητή 
«Οργανισμός της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.)» 
(Β’ 1991).

11. Την υπ’ αρ. 4415/09.02.2022 εισήγηση της Δημάρ-
χου Χαλκιδέων.

12. Την υπ’  αρ. οικ. 7463/17.3.2022 θετική γνώμη 
του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που εκ-
δόθηκε κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 80 του 
ν. 4795/2021.
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13. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΔΑ/Φ4Π/15/οικ.5470/
5-4-2022 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύ-
θυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, με την 
οποία βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται επιβάρυνση στον κρατικό 
προϋπολογισμό.

14. Την ανάγκη σύστασης Αυτοτελούς Γραφείου Συμ-
βούλου Ακεραιότητας στο Δήμο Χαλκιδέων λόγω του 
μεγάλου αριθμού των υπαλλήλων του, της ανάγκης πα-
ροχής ενημέρωσης αυτών σε θέματα ακεραιότητας και 
δεοντολογίας κατά την άσκηση των υπηρεσιακών τους 
καθηκόντων, την παροχή προτάσεων και την εφαρμογή 
προτύπων για την ενίσχυση των υπαρχόντων μηχανι-
σμών εντοπισμού παραβιάσεων ακεραιότητας καθώς και 
το σχεδιασμό και συντονισμό δράσεων εκπαίδευσης και 
ανάπτυξης ικανοτήτων των υπαλλήλων του Δήμου και 
των Νομικών Προσώπων αυτού, αποφασίζει:

Άρθρο 1
Τη σύσταση στο Δήμο Χαλκιδέων Αυτοτελούς Γραφεί-

ου Συμβούλου Ακεραιότητας το οποίο υπάγεται απευθεί-
ας στο Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του ν. 4795/2021. Το Γραφείο εξυπηρετεί και τα νομικά 
πρόσωπα του Δήμου Χαλκιδέων.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Απριλίου 2022

Ο Υπουργός 
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Ι

    Αριθμ. 18457 (3)
Ορισμός αίθουσας συνεδριάσεων για την εκδίκα-

ση της υπό στοιχεία ΠΕΚ 22-90 υπόθεσης («ΧΡΥ-

ΣΗ ΑΥΓΗ»).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 18 του ν. 1756/1988 

«Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης 
Δικαστικών Λειτουργών» (Α’ 35),

β) της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3469/2006 «Εθνικό 
Τυπογραφείο Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 131), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 
του άρθρου 20 του ν. 4368/2016 (Α’ 21),

γ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005, «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

δ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, με-
τονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορι-
σμός των αρμοδιοτήτων τους  - Μεταφορά υπηρεσι-
ών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’  119), 

όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 28 έως 41 του 
ν. 4623/2019 (Α’ 134) το άρθρο 18 του ν. 4625/2019 (Α’ 139),

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

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

ζ) του π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης» (Α’ 7).

2. Το υπό στοιχεία 4160/18.04.2022 έγγραφο της Προ-
έδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφε-
τείου Αθηνών, μετά των συνημμένων αυτού υπό στοιχεία 
α) 4893/15.04.2022 έγγραφα της Διευθύνουσας την Ει-
σαγγελία Εφετών Αθηνών και του Εισαγγελέα Εφετών, 
Νικολάου Δεγαΐτη, β) της από 31.03.2022 δημόσιας επι-
στολής-υπομνήματος των συνηγόρων πολιτικής αγωγής 
στη δίκη της «ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ», γ) 784/06.04.2022 επι-
στολής της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων 
Αθηνών και δ) 130/13.04.2022 επιστολής του Δημάρχου 
Κορυδαλλού, από τα οποία συνάγεται η ύπαρξη διαρκούς 
αντικειμενικής αδυναμίας πραγματοποίησης των συνε-
δριάσεων του Α’ Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, ενώπιον 
του οποίου έχει ορισθεί να συζητηθεί η ως άνω υπόθεση, 
στην Αίθουσα των Γυναικείων Φυλακών Κορυδαλλού.

3. Το γεγονός ότι, με βάση τα αναφερόμενα στην προ-
ηγούμενη σκέψη έγγραφα, προκύπτει η ανάγκη καθορι-
σμού, ως έδρας συνεδρίασης του ως άνω Δικαστηρίου, της 
Αίθουσας Τελετών του Εφετείου Αθηνών, για τους λόγους 
ότι α) η εν θέματι υπόθεση εκτιμάται ότι θα απαιτήσει ικα-
νό αριθμό συνεδριάσεων, γεγονός, το οποίο ενδέχεται να 
επιφέρει αδυναμία πραγματοποιήσεών τους στην Αίθουσα 
των Γυναικείων Φυλακών Κορυδαλλού, β) υφίσταται ανά-
γκη εξασφάλισης της απρόσκοπτης και ασφαλούς εξέλιξης 
της ποινικής διαδικασίας, γ) προτάσσεται η μέριμνα για τη 
διασφάλιση του δικαιώματος των διαδίκων στην τήρηση 
του εύλογου χρόνου διάρκειας της ποινικής δίκης και δ) 
προάγεται το δικαίωμα των πολιτών στην ενημέρωση, δε-
δομένου ότι η χωρητικότητα της εν λόγω αίθουσας είναι 
μεγαλύτερη, δίδοντας, έτσι, τη δυνατότητα πληρέστερης 
δημοσιογραφικής κάλυψης της εκδίκασης της υπόθεσης.

4. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας, δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε, από 15.06.2022, ως αίθουσα συνεδριάσεων 
για την εκδίκαση της υπό στοιχεία ΠΕΚ 22- 90 υπόθεσης 
(«ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ»), ενώπιον του Α’ Πενταμελούς Εφετείου 
Αθηνών, την Αίθουσα Τελετών του Εφετείου Αθηνών, 
εντός του κτιρίου του Εφετείου Αθηνών, επί της οδού 
Κυρίλλου Λουκάρεως, αρ. 14.

Η παρούσα να γνωστοποιηθεί με κοινοποίηση στον 
Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και με επικόλλησή της στην 
είσοδο του δικαστικού καταστήματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Απριλίου 2022

Ο Υπουργός 
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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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