
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Ρόλοι και 
δικαιώματα υπαλλήλων ΚΕΠ σε Πληροφοριακά 
Συστήματα» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης, σε Φορείς του Δημοσίου, μέσω του 
Κέντρου Διαλειτουργικότητας.

2 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης του Συν-
δέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης 
Γεωγραφικής Ενότητας Ν. Αιτωλ/νίας για το έτος 
2023.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 13398 ΕΞ 2023 (1)
Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Ρόλοι και 

δικαιώματα υπαλλήλων ΚΕΠ σε Πληροφοριακά 

Συστήματα» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυ-

βέρνησης, σε Φορείς του Δημοσίου, μέσω του 

Κέντρου Διαλειτουργικότητας. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη, 
Α. Τις διατάξεις:
1. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-

μάτωση 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 τα άρθρα 84 και 58.

2. Των παρ. 2 και 3 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 
«Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για 
την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις 
και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134).

3. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση 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).

4. 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.

5. 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 προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δε-
δομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην 
εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137).

6. Του άρθρου 14 του ν. 4704/2020 «Επιτάχυνση και 
απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, 
ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 133).

7. Του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της 
πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 102).

8. Της παρ. 3 του άρθρου 3 ν. 2690/1999 «Κύρωση του 
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45).

9. Του άρθρου 17 του ν. 4704/2020 «Επιτάχυνση και 
απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, 
ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 133).

10. Του άρθρου 12 του ν. 2579/1998 «Φορολογικές 
διαρρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 31).

11. Του άρθρου 15 του ν. 3448/2006 «Για την περαι-
τέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη 
ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερι-
κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Α’ 57).

12. Του άρθρου τεσσαρακοστού τετάρτου της από 
1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαι-
τέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και 
την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονι-
κότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
ν. 4690/2020 (Α’ 104).

13. Του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νο-
μοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυ-
γής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

14. 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).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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15. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών (Α’ 121).

16. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφι-
ακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

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

18. 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).

B. Την υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επι-
κρατείας» (Β’2902).

Γ. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019 απόφαση του 
Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλει-
τουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφορια-
κών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

Δ. Την υπό στοιχεία 6810 ΕΞ 2021 κοινή απόφαση των 
Υπουργών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικρατείας 
«Λειτουργία Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας Ε.Μ.Επ.» 
(Β’ 988).

E. Την υπό στοιχεία 19637 ΕΞ 2021 κοινή απόφαση των 
Υπουργών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης 
«Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας Ενιαίου Πιστο-
ποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας αρμοδιότητας 
Υπουργείου Δικαιοσύνης και του αντίστοιχου εντύπου 
της, που διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπη-
ρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)» (Β’2548).

ΣΤ. Την υπ’ αρ. 3891 2021 κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας, 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικρατείας «Καθορισμός 
του χρόνου έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας, των 
τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη λειτουργία 
της ειδικής εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 34 του 
ν. 4816/2021 (Α’ 118) και της διαδικασίας έκδοσης της 
ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και πίστωσης της οικο-
νομικής διευκόλυνσης, και ρύθμιση των ειδικότερων 
ζητημάτων εκκαθάρισης και κάθε άλλης αναγκαίας λε-
πτομέρειας» (Β’ 3194).

Ζ. Την υπό στοιχεία 245 ΕΞ 2022 απόφαση του Υπουρ-
γού Επικρατείας «Έναρξη λειτουργίας της Αρχής Πιστο-
ποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ)» (Β’ 43).

Η. Την υπό στοιχεία 243 ΕΞ 2022 απόφαση του Υπουρ-
γού Επικρατείας «Κανονισμός Πιστοποίησης της Αρχής 
Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ)» (Β’ 43).

Θ. Την υπό στοιχεία 2235 ΕΞ 2022 απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και 
Επικρατείας «Ειδική εφαρμογή δικαιούχων απαλλαγής 
τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και τέλους 
καρτοκινητής τηλεφωνίας» (Β’ 26).

Ι. Την υπό στοιχεία 7791/245/Φ80321/2009 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Άμυνας, 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου 
και Νησιωτικής Πολιτικής «Καθορισμός διαδικασιών για 
την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινω-
νικής Ασφάλισης» (Β’596).

ΙΑ. Τα υπ’  αρ. 8356/27-5-2021, 8410/01-6-2021, 
8951/05-7-2021, 9172/23-7-2021 και 10400/11-11- 2021 
αιτήματα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
το υπ’ αρ. 8878/01-7-2021 αίτημα του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης και το υπ’ αρ. 10686/7-12-2021 αίτημα της 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης 
Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ), στην εφαρμογή διαχείρισης αιτημάτων δι-
αλειτουργικότητας του Κέντρου Διαλειτουργικότητας 
(ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

ΙΒ. Τα υπ’ αρ. 17393/03-06-2021, 17392/03-06-2021, 
23684/12-07-2021, 43056/05-12-2021 και 44162/ 
13-12-2021 έγγραφα του Υπουργείου Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης, τα υπ’ αρ. 35648/2-9-2021 και 30729/07-
09-2021 έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και το 
υπ’ αρ. 1523/7-2-2022 έγγραφο της Ηλεκτρονικής Δια-
κυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ), προς 
τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. με θέμα την ένταξη της διαδικτυακής υπη-
ρεσίας σε παραγωγική λειτουργία.

ΙΓ. Την ανάγκη διεκπεραίωσης διοικητικών υποθέσεων 
μέσω ΚΕΠ και την ανάγκη μετάβασης σε ΚΕΠ, εφόσον δεν 
είναι δυνατή η ηλεκτρονική ή τηλεφωνική εξυπηρέτηση 
και μόνο για κατεπείγουσες ανάγκες, μετά από τον καθο-
ρισμό ραντεβού, για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης 
σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίστανται στη 
μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

ΙΔ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Τη διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Ρόλοι 

και δικαιώματα υπαλλήλων ΚΕΠ σε Πληροφοριακά Συ-
στήματα» από το Πληροφοριακό Σύστημα «Εφαρμογές 
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr)/Θυρίδες των ΚΕΠ» για 
τη διαχείριση της εξουσιοδότησης (εκχώρησης δικαιω-
μάτων χρήστη σε ψηφιακές υπηρεσίες) των υπάλληλων 
των ΚΕΠ, στους κάτωθι φορείς του δημοσίου τομέα:

- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (για 5 αι-
τήματα)

- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑ-

ΛΙΣΗΣ Α.Ε.
2. Τα πληροφοριακά συστήματα στα οποία διατίθεται 

η υπηρεσία, καθώς και ο σκοπός χρήσης και το νομικό 
πλαίσιο ορίζονται στο Παράρτημα Ι, που αποτελεί ανα-
πόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

3. Με τη διαδικτυακή υπηρεσία, οι φορείς της παρ. 1 
δύνανται να αντλούν λίστα με όλους τους υπαλλήλους 
των Κ.Ε.Π., το κατά τόπον Κ.Ε.Π., στο οποίο αυτοί υπηρε-
τούν και το ρόλο κάθε υπαλλήλου. Επιπλέον, δύνανται να 
αντλούν ανά υπάλληλο λίστα με τα δικαιώματα χρήστη 
που του/της έχουν εκχωρηθεί.

Άρθρο 2
Οργανωτικά μέτρα ασφάλειας και προστασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

1. Η διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας διενεργείται 
μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Δι-
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οίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμ-
φωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών 
Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Δι-
ακυβέρνησης, την Πολιτική Ορθής Χρήσης διαδικτυακών 
υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και σύμφωνα με τις διατάξεις 
περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

2. Οι φορείς του άρθρου 1 έχουν την υποχρέωση λήψης 
και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τε-
χνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανο-
μένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή 
και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση 
ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων 

δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπι-
μη απειλή ή τυχαίο κίνδυνο. Οι φορείς και, ειδικότερα, οι 
εξουσιοδοτημένοι χρήστες των πληροφοριακών συστη-
μάτων που αξιοποιούν την διαδικτυακή υπηρεσία, σύμ-
φωνα με το άρθρο 1, έχουν την υποχρέωση επεξεργασίας 
των αντλούμενων στοιχείων αποκλειστικά και μόνον για 
τον σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η  απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 15 Μαρτίου 2023

Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθμ. απόφ. 04 (2)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης του Συν-

δέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Γεω-

γραφικής Ενότητας Ν. Αιτωλ/νίας για το έτος 2023. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1ης ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟ-
ΤΗΤΑΣ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

2. Τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 του ν. 3584/2007 
(Α’ 143).

3. Τα άρθρα 36,48,49 και 176 του ν. 3584/2007.
4. Την παρ. 10 του άρθρου 12 του ν. 2503/1997 (Α’ 107).
5. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).
6. Την υπ’ αρ. οικ. 2/78400/0022/14.11.2011 εγκύκλιο 

του Υπουργείου Οικονομικών.
7. Το άρθρο 20 του ν. 4325/2015 (Α’ 176).
8. Το άρθρο 41 του ν. 3979/2011 (Α’ 138) με το οποίο 

καθορίζεται το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο 
εργασίας των υπαλλήλων του Δημοσίου των ΟΤΑ και 
λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.
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9. Την υπ’ αρ. 2/2015/5-1-2016 εγκύκλιο παροχή οδη-
γιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ 
του ν. 4354/2015 «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλή-
λων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής/Αυτοδιοί-
κησης (ΟΤΑ) Α’ και Β Βαθμού, των Νομικών Προσώπων 
(ΝΠΔΔ) και Ιδιωτικού Δικαίου (NΠΙΔ) καθώς και των ΔΕΚΟ 
του Κεφαλαίου Λ του ν. 3429/2005 καθώς και άλλες μι-
σθολογικές διατάξεις».

10. Την ανάγκη της γραμματειακής υποστήριξης και 
εξυπηρέτησης των αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. με την επω-
νυμία «Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
1ης Γ.Ε.Ν. Αιτωλ/νίας», δεδομένου ότι στερείται προ-
σωπικού με αποτέλεσμα να επιβάλλεται η απασχόληση 
υπαλλήλων πέραν του ωραρίου εργασίας προκειμένου 
να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες που προκύπτουν λόγω 
της ιδιαιτερότητας και της φύσης των θεμάτων που εμπί-
πτουν στις αρμοδιότητές του.

11. Την υπ’ αρ. 86/2023 απόφαση Δημάρχου Δήμου 
Ναυπακτίας περί ορισμού υπευθύνων για την άσκηση της 
Διοικητικής και Οικονομικής υπηρεσίας του Συνδέσμου 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Γ.Ε.Ν. Αιτωλ/νίας.

12. Τον υπό σύνταξη προϋπολογισμό του Συνδέσμου 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Γ.Ε.Ν. Αιτωλ/νίας 
για το Οικονομικό, έτος 2023 στον οποίο θα εγγραφεί η 
δαπάνη στον Κ.Α. εξόδων 10-6012 «αποζημίωση υπερω-
ριακής εργασίας» ποσού 937,8 €, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε για το έτος 2023 υπερωριακή απασχό-
ληση με αμοιβή κατά τις απογευματινές ώρες πέραν του 
κανονικού ωραρίου εργασίας για την ομαλή και απρό-
σκοπτη λειτουργία του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων 1ης Γ.Ε.Ν. Αιτωλ/νίας και έως της συμπλη-
ρώσεως των εκατόν είκοσι (120) ωρών εντός εξαμήνου, 
με την προβλεπόμενη από τον νόμο αποζημίωση, για 
την κάλυψη των προμνημονευόμενων υπηρεσιακών 
αναγκών του Συνδέσμου και ως ειδικότερα αναφέρεται 
παρακάτω:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ.Ε. Σύνολο ωρών:

Κλάδος: ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Η/Υ (120 ώρες*1 άτομο)*2 
εξάμηνα = 240 ώρες

1 άτομο

Σύνολο ωρών  Σύνολο ωρών: 240 ώρες

Η απόφαση αυτή ισχύει για το έτος 2023.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Ναύπακτος, 13 Μαρτίου 2023

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ   
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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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