
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ) στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.24416/
3.5.2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Εφαρμο-
γή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού 
ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε 
ναυτικούς - μέλη πληρώματος πλοίων» (Β’ 2194).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 101723  (1)
Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων Ιδιω-

τικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ) στο 

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

  ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτε-

λικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κε-
ντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

2. Του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων» (Α 15) και ειδικότερα του άρ-
θρου 78.

3. 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).

4. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α’ 121, όπως διορθώθηκε στο τεύχος Α’ 126).

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

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

7. Του άρθρου 16 του «Ψηφιακό Οργανόγραμμα της 
Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης» του 
ν. 4440/2016 (Α΄ 224).

8.την υπ’ αρ. 29530/13.03.2020 απόφαση του Υπουρ-
γού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός Υπηρεσια-
κού Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 187).

9. Την υπ’ αρ. 19232/20-03-2020 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών «Διορισμός της Γεωργίας Βαλατσού σε 
θέση Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 221).

10. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκα-
λεί πρόσθετη δαπάνη σε βάρος των εγγεγραμμένων 
πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σύμφωνα με το 
υπ’ αρ. 100275/18.10.2022 έγγραφο της Αναπληρώτριας  
Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

11. Τα υπ’ αρ. 99687, 99896 και 99909/17.10.2022 ειση-
γητικά έγγραφα για την μετατροπή των τριών (3) θέσεων 
ιδαχ ειδικότητας ΕΕΠ σε τρεις θέσεις ιδαχ ειδικότητας ΠΕ 
Διοικητικού Οικονομικού.

12. Την υπ’ αρ. 25061/8.3.2022 (ΑΔΑ: Ψ6ΤΕ46ΜΤΛΡ-
88Ρ) απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουρ-
γείου «Κατανομή θέσεων προσωπικού, ανά κατηγορία, 
κλάδο και ειδικότητα στο Υπουργείο Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 5/2022».

13. α) την υπ’ αρ. 60515/10-06-2022 (Γ’ 1504) απόφαση 
της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυνα-
μικού,

β) την διαπιστωτική πράξη της Προϊσταμένης της 
Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης υπ’ αρ. 
36996/08-04-2022 (Γ’ 1057) και

γ) την υπ’ αρ. 64307/23-06-2022 (Γ’ 1635) απόφαση 
της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμι-
κού με τις οποίες τροποποιήθηκε ο αριθμός των θέσεων 
Ι.Δ.Α.Χ. ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού.

14. Τις ανάγκες της υπηρεσίας, αποφασίζουμε
Α. Την ανακατανομή των κενών οργανικών θέσεων Ιδιω-

τικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ως εξής: μειώνουμε κατά τρεις 
(3) τις θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και 
αυξάνουμε κατά τρεις (3) τις θέσεις εκπαιδευτικής βαθμίδας 
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και ειδικότητας Διοικητικού 
Οικονομικού (ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού).

Β. Την διαμόρφωση του αριθμού οργανικών θέσεων 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων των ανωτέρω ειδικο-
τήτων, ως ακολούθως:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Περ. Θέσεις Προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. κατά 
Εκπ/κη Βαθμίδα και Ειδικότητα Αριθμός

α ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 79

β Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό 
(ΕΕΠ) 44

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2022

Οι Υπηρεσιακοί Γραμματείς των Υπουργείων

Ανάπτυξης και Επενδύσεων Εσωτερικών

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΤΣΟΥ

Ι

    Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 59928 (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.24416/

3.5.2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Εφαρμο-

γή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού 

ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε 

ναυτικούς - μέλη πληρώματος πλοίων» (Β’ 2194).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

 ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 

ΥΓΕΙΑΣ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 46 του ν. 4790/2021 «Κατεπείγουσες 

ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις 
συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και 
την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήμα-
τα» (Α’ 48), σε συνδυασμό με την παρ. 8 του άρθρου 42 
του ν. 4975/2022 (Α’ 187),

β) του άρθρου 205 του ν. 4820/2021 «Οργανικός Νό-
μος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» 
(Α’ 130) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 25 του 
ν. 4975/2022,

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 Κα-
νονισμός Προστασίας Δεδομένων - ΓΚΠΔ/General Data 
Protection Regulation-GDPR) (L 119/1),

δ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181), του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης» (Α’ 168), του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός 
του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148), του π.δ. 13/2018 «Οργα-
νισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» 
(Α’ 26), του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’  85), του π.δ.  81/2019 

«Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - 
Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουρ-
γείων» (Α’ 119) και του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάρ-
γηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

ε) του π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’ 126 διορθώσεις σφαλμά-
των), 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Α’ 155), του π.δ. 2/2021 «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(Α’ 2) και υπ’ αρ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155),

στ) της υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επι-
κρατείας» (Β’ 2902) και

ζ) της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

2. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.24416/3.5.2022 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής και Επικρατείας «Εφαρμογή του υποχρεωτι-
κού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον 
κορωνοϊό COVID-19 σε ναυτικούς - μέλη πληρώματος 
πλοίων» (Β’ 2194).

3. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.51236/8.9.2022 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 
Προστασίας του Πολίτη, Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Επικρατείας και του 
Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προ-
στασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 
Επικράτειας από την Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2022 
και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022 
και ώρα 06:00» (Β’ 4756), όπως η ισχύς αυτής παρατά-
θηκε με τις υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.53937/23.9.2022 
(Β’ 4977), Δ1α/ΓΠ.οικ.55384/30.9.2022 (Β’ 5129), Δ1α/
ΓΠ.οικ.58309/14.10.2022 (Β’  5335) κοινές υπουργικές 
αποφάσεις και όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Την από 28.9.2022 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής 
Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19 η οποία αποφασίσθηκε κατά την 293η συ-
νεδρίασή της.

5. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.59927/21.10.2022 βε-
βαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσι-
ονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονο-
μικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με 
την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προ-
καλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

6. Την εύρυθμη λειτουργία της ναυσιπλοΐας, χωρίς να 
τίθεται σε κίνδυνο η αντιμετώπιση της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19, αποφασίζουμε:
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Άρθρο μόνο
1. Στην υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.24416/2022 κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής και Επικρατείας «Εφαρμογή του υποχρεωτι-
κού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον 
κορωνοϊό COVID-19 σε ναυτικούς - μέλη πληρώματος 
πλοίων» (Β’ 2194) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) Το προοίμιο του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως προς 
τη ρητή αναφορά εφαρμογής της παρούσας στους ναυ-
τικούς και το λοιπό προσωπικό που δεν είναι πλήρως 
εμβολιασμένοι, καθώς και γι’ αυτούς που έχει παρέλθει 
διάστημα έξι (6) μηνών από τη νόσηση και το άρθρο 1 
διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται αποκλει-
στικά για τους ναυτικούς και το λοιπό προσωπικό που 
δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι κατά του κορωνοϊού 
COVID - 19 ή έχουν νοσήσει από τον κορωνοϊό COVID - 
19 και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από 
τη νόσηση, και είναι:

α) Μέλη πληρώματος επιβατηγών ή επιβατηγών/οχη-
ματαγωγών πλοίων που εκτελούν θαλάσσιες ενδομετα-
φορές επιβατών και εμπορευμάτων,

β) μέλη πληρώματος και λοιπό προσωπικό επιβατη-
γών/κρουαζιερόπλοιων που εκτελούν θαλάσσιες μετα-
φορές επιβατών από και προς ελληνικό λιμένα,

γ) μέλη πληρώματος φορτηγών πλοίων και δεξαμενο-
πλοίων που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές, 

δ) μέλη πληρώματος θαλάσσιων ταξί και λαντζών που 
δραστηριοποιούνται και εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές 
επιβατών εντός της ελληνικής επικράτειας,

ε) μέλη πληρώματος ρυμουλκών και ναυαγοσωστικών 
πλοίων που δραστηριοποιούνται εντός της ελληνικής 
επικράτειας και

στ) επιβατηγών/οχηματαγωγών πλοίων και φορτηγών/
οχηματαγωγών που εκτελούν τακτικούς διεθνείς πλόες 
από και προς ελληνικό λιμένα».

β) Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 2 προστίθεται νέο 
εδάφιο αναφορικά με τη δυνατότητα πραγματοποίη-
σης διαγνωστικού ελέγχου νόσησης επί του πλοίου και 
η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνο-
ϊό COVID-19 διενεργείται υποχρεωτικά σε ιδιωτικά δια-
γνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001 
(Α’ 70), ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώ-
τες ιατρούς, με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου 
κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) εντός των τελευταίων 
σαράντα οκτώ (48) ωρών προ Τετάρτης εκάστης εβδο-
μάδας με ευθύνη και δαπάνη του υπόχρεου ναυτικού. Ο 
διαγνωστικός έλεγχος νόσησης δύναται να πραγματο-
ποιείται επί του πλοίου, εφόσον αυτό διαθέτει ιατρονο-
σηλευτικό προσωπικό».

γ) Η παρ. 6 του άρθρου 2 τροποποιείται ως προς την 
προσθήκη δευτέρου εδαφίου αναφορικά με τη δυνατό-
τητα πραγματοποίησης διαγνωστικού ελέγχου νόσησης 
επί του πλοίου και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Οι ναυτικοί και το προσωπικό της περ. (στ) του 
άρθρου 1, προ του κατάπλου σε ελληνικό λιμένα, υπο-
χρεούνται σε υποβολή υπεύθυνης δήλωσης περί της 
διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κο-
ρωνοϊό COVID-19 με αρνητικό αποτέλεσμα σε ιδιωτική 
δομή της Ελλάδος ή της αλλοδαπής. Ο διαγνωστικός 
έλεγχος νόσησης δύναται να πραγματοποιείται επί του 
πλοίου, εφόσον αυτό διαθέτει ιατρονοσηλευτικό προ-
σωπικό. Τα στοιχεία των υπόχρεων στη διαδικασία του 
πρώτου και δευτέρου εδαφίου ναυτικών, καθώς και τα 
αποτελέσματα των διαγνωστικών ελέγχων, με μέριμνα 
του πλοιάρχου, τηρούνται επί του πλοίου, ώστε να είναι 
διαθέσιμα σε περίπτωση που ζητηθούν από τις αρμόδιες 
Λιμενικές ή/και υγειονομικές αρχές».

δ) Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 8 του άρ-
θρου 2 προστίθεται η δυνατότητα πραγματοποίησης 
διαγνωστικού ελέγχου νόσησης επί του πλοίου και η 
παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«8. Σε περίπτωση μη επίδειξης στα αρμόδια όργανα 
του πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης σε ισχύ, 
τα πρόσωπα του άρθρου 1 υποχρεούνται στη διενέρ-
γεια και επίδειξη βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού 
ελέγχου νόσησης που εκδίδεται από τη δομή διενέργει-
ας του ελέγχου, ο οποίος συνίσταται σε εργαστηριακό 
έλεγχο είτε με τη μέθοδο PCR σε ιδιωτική δομή με ευ-
θύνη και δαπάνη του ναυτικού είτε με τη χρήση ταχείας 
ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) 
σε ιδιωτική δομή με ευθύνη και δαπάνη του ναυτικού ή 
πραγματοποιείται επί του πλοίου, εφόσον αυτό διαθέτει 
ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Εναλλακτικά, είναι δυνα-
τή η επίδειξη “Βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγ-
χου κορωνοϊού COVID-19”, που εκδίδεται ηλεκτρονικά 
από την πλατφόρμα gov.gr, ή Ψηφιακού Πιστοποιητικού 
COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate - EUDCC) 
με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού 
προσώπου-κατόχου του αναφορικά με το αποτέλεσμα 
της τελευταίας δοκιμασίας ταχέου μοριακού ελέγχων 
(rapid test) ή μοριακής μεθόδου ανάλυσης (PCR test), ή 
ισοδύναμου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης τρίτης χώρας».

ε) Οι παρ. 7 και 9 του άρθρου 2 καταργούνται.
2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 

δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής  Εργασίας και
Υπουργός Οικονομικών Κοινωνικών Υποθέσεων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

 Ναυτιλίας και
Υγείας Νησιωτικής Πολιτικής
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΛΕΥΡΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   
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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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