
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ.83714/
28-12-2020 απόφασης του Υφυπουργού Υγείας 
«Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής 
και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας του μόνιμου 
προσωπικού, καθώς και του προσωπικού με σχέ-
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του ΕΚΑΒ για το 
έτος 2021» (Β’ 5881).

2 Έναρξη λειτουργίας Τοπικών Διευθύνσεων 
e-ΕΦΚΑ και Περιφερειακών Διευθύνσεων ΚΕΑΟ 
και κατάργηση Υπηρεσιών πρώην Φορέων Κοι-
νωνικής Ασφάλισης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αρ.Πρ.:Γ4β/Γ.Π.oικ.44253 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ.83714/

28-12-2020 απόφασης του Υφυπουργού Υγείας 

«Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερι-

νής και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας του μόνι-

μου προσωπικού, καθώς και του προσωπικού με 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του ΕΚΑΒ για 

το έτος 2021» (Β’ 5881).   

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Δια-

χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176).

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 2071/
1992 (Α’ 123).

3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 143).

4. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας 
Διοίκησης» (Α’ 133).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.  4316/2014 
(Α’  270), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του 
ν. 4351/2015 (Α’ 164).

6. Το π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 194).

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

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

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

10. Την υπό στοιχεία Υ4/08-01-2021 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Υγείας Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (Β’ 32).

11. Την υπό στοιχεία B3.α/οικ. 81261/16-12-2020 από-
φαση του Υπουργού Υγείας «Κατανομή πιστώσεων του 
Τακτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του 
Υπουργείου Υγείας σε επιμέρους Ομάδες Λογαριασμών» 
(ΑΔΑ: Ψ0ΓΗ465ΦΥΟ-ΒΡΕ).

12. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή προκαλεί-
ται επιπλέον δαπάνη ύψους 2.416.000,00€, η οποία 
θα αντιμετωπιστεί με αύξηση της πίστωσης των ΑΛΕ 
2310801004 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2020 του Υπουργείου Υγείας (Φ/Ε.Φ 1015-203-0000000), 
σύμφωνα με την υπ’ αρ.  2/83149/12-10-2020 απόφαση 
του ΓΛΚ (Αρ. απόφασης: 200 1015 000076).

13. Την ανάγκη έκτακτης επιχορήγησης του ΕΚΑΒ για 
την κάλυψη σημαντικών και αναπόφευκτων λειτουργι-
κών δαπανών καθώς για την κάλυψη της αποζημίωσης 
για υπερωριακή εργασία και αμοιβή για την εργασία 
κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες του 
πάσης φύσεως προσωπικού πλην ιατρικού.

14. Την υπό στοιχεία Β2α/οικ.22689/12-04-2021 από-
φαση του Υπουργού Υγείας «Κατανομή έκτακτης οικο-
νομικής ενίσχυσης στο Ε.Κ.Α.Β, στο πλαίσιο των μέτρων 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού 
(COVID-19) (ΑΔΑ: 9ΛΖΜ465ΦΥΟ-ΠΟΙ), αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ.83714/
28-12-2020 απόφασης του Υφυπουργού Υγείας  «Κα-
θιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής και εξαι-
ρεσίμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού, 
καθώς και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου του ΕΚΑΒ για το έτος 2021» (Β’ 5881) κατόπιν των 
σχετ. (13), (14) και (15) του προοιμίου της παρούσας με 
αύξηση της σχετικής δαπάνης, η οποία διαμορφώνεται 
ως εξής:

Υπερωρίες Μόνιμου και Ιδιωτικού Δικαίου προσωπικού ΕΚΑΒ 

έτους 2021

ΦΟΡΕΑΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗ
ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

ΑΥΞΗΣΗ 

ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΚΑΒ 14.000.000,00€ 11.584.000,00€ 2.416.000,00€

 14.000.000,00€  11.584.000,00€  2.416.000,00€

Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω απόφαση του Υφυπουρ-
γού Υγείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Ιουλίου 2021

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ

Ι

    Αριθμ. 54301 (2)
Έναρξη λειτουργίας Τοπικών Διευθύνσεων 

e-ΕΦΚΑ και Περιφερειακών Διευθύνσεων ΚΕΑΟ 

και κατάργηση Υπηρεσιών πρώην Φορέων Κοι-

νωνικής Ασφάλισης.   

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 87 και της περ. ιη της παρ. 2, της περ. δ 

της παρ. 3, της περ. στ της παρ. 4, της περ. θ της παρ. 6, 
της περ. ζ της παρ. 7, της περ. β της παρ. 8, των περ. κθ 
και λβ της παρ. 9, των περ. α, γ, δ, ε και στ της παρ. 12 του 
άρθρου 34, των περ. θ και ια της παρ. 1 του άρθρου 66 
του π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» (Α’ 8).

β. Των περ.  ε και θ της παρ.  1 του άρθρου 52 του 
ν. 4387/2016 (Α’ 85).

γ. Των άρθρων 69Α, 69Β, 69Γ, 69Δ και 69Ε του 
ν. 4387/2016 (Α’ 85).

δ. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους- Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ των Υπουργείων» (Α’ 119).

2. Την υπό στοιχεία 32667/26-5-2021 απόφαση 
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
«Προσθήκη αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες του 
e-ΕΦΚΑ» (Β’ 2271).

3. Την υπό στοιχεία Φ.10021/34047/1007/25-11-2013 
απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Πρόνοιας «Διάρθρωση, αρμοδιότητες, στε-
λέχωση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφει-
λών (Κ.Ε.Α.Ο.) και άλλα οργανωτικά θέματα Κ.Ε.Α.Ο. και 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ» (Β’ 3073).

4. Την υπό στοιχεία οικ. 32081/Δ1.10120/6-7-2020 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμο-
διοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Παναγιώτη Τσακλόγλου» (Β’ 3314).

5. Την υπ’ αρ. 265046/13-7-2021 πρόταση του Διοικητή 
του e-ΕΦΚΑ.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται επιβάρυνση του τακτικού προϋπολογισμού και 
του προϋπολογισμού του e-ΕΦΚΑ, αποφασίζουμε:

1. α) Την έναρξη λειτουργίας της Τοπικής Διεύθυνσης 
e-ΕΦΚΑ Χαλκιδικής με έδρα τον Πολύγυρο και του Απο-
κεντρωμένου Τμήματος Κοινωνικής Ασφάλισης Νέων 
Μουδανιών, την 30ή.8.2021.

β) Την κατάργηση την 29η.8.2021 του Α’ Τοπικού Υπο-
καταστήματος Μισθωτών Χαλκιδικής με έδρα τον Πο-
λύγυρο στο οποίο έχει συγχωνευτεί το Περιφερειακό 
Γραφείο Μηχανικών και ΕΔΕ Χαλκιδικής με την υπ’ αρ. 
157912/2021 απόφαση του Διοικητή (Β’ 1997), του Β’ 
Περιφερειακού Τμήματος Μη Μισθωτών Χαλκιδικής με 
έδρα τον Πολύγυρο, του Β’ Τοπικού Υποκαταστήματος 
Μισθωτών Χαλκιδικής με έδρα τα Νέα Mουδανιά και του 
Α’ Περιφερειακού Τμήματος Μη Μισθωτών Χαλκιδικής 
με έδρα τα Νέα Μουδανιά.

2. α) Την έναρξη λειτουργίας της Τοπικής Διεύθυν-
σης e-ΕΦΚΑ Καστοριάς με έδρα την Καστοριά, την 
30ή.8.2021.

β) Την κατάργηση την 29η.8.2021 του Τοπικού Υπο-
καταστήματος Μισθωτών Καστοριάς με έδρα την Κα-
στοριά, στο οποίο έχει συγχωνευτεί το Περιφερειακό 
Γραφείο Μηχανικών και ΕΔΕ Καστοριάς με την υπ’ αρ. 
41090/2021 απόφαση του Διοικητή (Β’ 662) και του Περι-
φερειακού Τμήματος Μη Μισθωτών Καστοριάς με έδρα 
την Καστοριά.

3. α) Την έναρξη λειτουργίας της Τοπικής Διεύθυνσης 
e-ΕΦΚΑ Κέρκυρας με έδρα την Κέρκυρα, την 30ή.8.2021.

β) Την κατάργηση την 29η.8.2021 του Τοπικού Υποκα-
ταστήματος Μισθωτών Κέρκυρας με έδρα την Κέρκυρα, 
στο οποίο έχει συγχωνευθεί το Περιφερειακό Γραφείο 
Μηχανικών και ΕΔΕ Κέρκυρας με την 183911/2020 από-
φαση του Διοικητή (Β’ 3458) και του Περιφερειακού Τμή-
ματος Μη Μισθωτών Κέρκυρας με έδρα την Κέρκυρα.

4. α) Την έναρξη λειτουργίας της Τοπικής Διεύθυνσης 
e-ΕΦΚΑ Φωκίδας με έδρα την Άμφισσα, την 30ή.8.2021.

β) Την κατάργηση την 29η.8.2021 του Τοπικού Υποκα-
ταστήματος Μισθωτών Φωκίδας με έδρα την Άμφισσα 
και του Περιφερειακού Τμήματος Μη Μισθωτών Φωκί-
δας με έδρα την Άμφισσα.

5. α) Την έναρξη λειτουργίας της Τοπικής Διεύθυνσης 
e-ΕΦΚΑ Α’ Ηλείας με έδρα τον Πύργο, την 30ή.8.2021.

β) Την κατάργηση την 29η.8.2021 του Β’ Τοπικού Υπο-
καταστήματος Μισθωτών Ηλείας με έδρα τον Πύργο, 
στο οποίο έχει συγχωνευτεί το Περιφερειακό Γραφείο 
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Μηχανικών και ΕΔΕ Ηλείας με την υπ’ αρ. 90374/2021 
απόφαση του Διοικητή (Β’ 1153) και του Α’ Περιφερεια-
κού Τμήματος Μη Μισθωτών Ηλείας με έδρα τον Πύργο.

6. α) Την έναρξη λειτουργίας της Τοπικής Διεύθυνσης 
e-ΕΦΚΑ Αργολίδας με έδρα το Δήμο Ναυπλιέων, του 
Αποκεντρωμένου Τμήματος Α’ Κοινωνικής Ασφάλισης 
Άργους και του Αποκεντρωμένου Τμήματος Β’ Κοινωνι-
κής Ασφάλισης Κρανιδίου, την 30ή.8.2021.

β) Την κατάργηση την 29η.8.2021 του Α’ Τοπικού Υπο-
καταστήματος Μισθωτών Αργολίδας με έδρα το Άργος, 
του Α’ Περιφερειακού Τμήματος Μη Μισθωτών Αργολί-
δας με έδρα το Άργος, του Β’ Τοπικού Υποκαταστήματος 
Μισθωτών Αργολίδας με έδρα το Ναύπλιο, του Γ’ Τοπι-
κού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αργολίδας με έδρα το 
Κρανίδι, του Γ’ Περιφερειακού Τμήματος Μη Μισθωτών 
Αργολίδας με έδρα το Ναύπλιο και του Β’ Περιφερειακού 
Τμήματος Μη Μισθωτών Αργολίδας με έδρα το Κρανίδι.

γ) Την κατάργηση την 29η.8.2021 της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Μη Μισθωτών Αρκαδίας με έδρα την Τρί-
πολη.

7. α) Την έναρξη λειτουργίας της Τοπικής Διεύθυνσης 
e-ΕΦΚΑ Α’ Δυτικής Αττικής με έδρα την Ελευσίνα και του 
Αποκεντρωμένου Τμήματος Κοινωνικής Ασφάλισης Με-
γάρων, την 30ή.8.2021.

β) Την κατάργηση την 29η.8.2021 του Περιφερειακού 
Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής-Δυτική με έδρα 
την Ελευσίνα, του Α’ Περιφερειακού Τμήματος Μη Μι-
σθωτών Αττικής-Δυτική με έδρα την Ελευσίνα, του Β’ 
Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής-Δυτική 
με έδρα τα Μέγαρα και του Β’ Περιφερειακού Τμήματος 
Μη Μισθωτών Αττικής-Δυτική με έδρα τα Μέγαρα.

8. α) Την έναρξη λειτουργίας της Τοπικής Διεύθυνσης 
e-ΕΦΚΑ Β’ Πειραιώς με έδρα τον Πειραιά και του Αποκε-
ντρωμένου Τμήματος Κοινωνικής Ασφάλισης Καμινίων, 
την 30ή.8.2021.

β) Την κατάργηση την 29η.8.2021 του ΣΤ’ Τοπικού Υπο-
καταστήματος Μισθωτών Αττικής-Πειραιώς-Νήσων με 
έδρα τον Πειραιά και του Ε’ Τοπικού Υποκαταστήματος 
Μισθωτών Αττικής-Πειραιώς-Νήσων με έδρα τον Πει-
ραιά.

9. α) Την έναρξη λειτουργίας της Τοπικής Διεύθυν-
σης e-ΕΦΚΑ Α’ Ηρακλείου με έδρα το Ηράκλειο, την 
30ή.8.2021.

β) Την κατάργηση την 29η.8.2021 του Α’ Τοπικού Υπο-
καταστήματος Μισθωτών Ηρακλείου με έδρα το Ηρά-
κλειο Κρήτης και του Α’ Περιφερειακού Τμήματος Μη 
Μισθωτών Ηρακλείου με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης.

γ) Την κατάργηση την 29η.8.2021 της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Μη Μισθωτών Ηρακλείου με έδρα το Ηρά-
κλειο Κρήτης.

10. α) Την έναρξη λειτουργίας της Τοπικής Διεύθυν-
σης e-ΕΦΚΑ Γ’ Ηρακλείου με έδρα το Ηράκλειο, την 
30ή.8.2021.

β) Την κατάργηση την 29η.8.2021 του Περιφερεια-
κού Υποκαταστήματος Μισθωτών Ηρακλείου με έδρα 
το Ηράκλειο Κρήτης στο οποίο έχουν συγχωνευτεί το 
Περιφερειακό Τμήμα Μηχανικών και ΕΔΕ Κρήτης και το 
Περιφερειακό Τμήμα Υγειονομικών Ηρακλείου με την 

υπ’ αρ. 171264/2020 απόφαση του Διοικητή (Β’ 3547) 
καθώς και το Περιφερειακό Τμήμα Αγροτών Κρήτης με 
έδρα το Ηράκλειο Κρήτης με την υπ’ αρ. 169968/2020 
απόφαση του Διοικητή (Β’ 3683), του Β’ Περιφερειακού 
Τμήματος Μη Μισθωτών Ηρακλείου με έδρα το Ηρά-
κλειο Κρήτης και του Γ’ Περιφερειακού Τμήματος Μη 
Μισθωτών Ηρακλείου με έδρα τις Μοίρες.

11. α) Την έναρξη λειτουργίας της Τοπικής Διεύθυνσης 
e-ΕΦΚΑ Λασιθίου με έδρα τον Άγιο Νικόλαο, του Αποκε-
ντρωμένου Τμήματος Α’ Κοινωνικής Ασφάλισης Ιεράπε-
τρας και του Αποκεντρωμένου Τμήματος Β’ Κοινωνικής 
Ασφάλισης Σητείας, την 30ή.8.2021.

β) Την κατάργηση την 29η.8.2021 του Α’ Τοπικού Υπο-
καταστήματος Μισθωτών Λασιθίου με έδρα τον Άγιο 
Νικόλαο, στο οποίο έχει συγχωνευτεί το Περιφερειακό 
Γραφείο Μηχανικών και ΕΔΕ Λασιθίου με την υπ’ αρ. 
171264/2020 απόφαση του Διοικητή (Β’ 3547), του Α’ Πε-
ριφερειακού Τμήματος Μη Μισθωτών Λασιθίου με έδρα 
τον Άγιο Νικόλαο, του Β’ Τοπικού Υποκαταστήματος Μι-
σθωτών Λασιθίου με έδρα την Ιεράπετρα, του Β’ Περιφε-
ρειακού Τμήματος Μη Μισθωτών Λασιθίου με έδρα την 
Ιεράπετρα, του Γ’ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών 
Λασιθίου με έδρα τη Σητεία και του Γ’ Περιφερειακού 
Τμήματος Μη Μισθωτών Λασιθίου με έδρα τη Σητεία.

12. α) Την έναρξη λειτουργίας της Τοπικής Διεύθυνσης 
e-ΕΦΚΑ Ρεθύμνης με έδρα το Ρέθυμνο, την 30ή.8.2021.

β) Την κατάργηση την 29η.8.2021 του Τοπικού Υποκα-
ταστήματος Μισθωτών Ρεθύμνου με έδρα το Ρέθυμνο, 
στο οποίο έχει συγχωνευτεί το Περιφερειακό Γραφείο 
Μηχανικών και ΕΔΕ Ρεθύμνου με την υπ’ αρ. 171264/2020 
απόφαση του Διοικητή (Β’ 3547) και του Περιφερειακού 
Τμήματος Μη Μισθωτών Ρεθύμνου με έδρα το Ρέθυμνο.

13. α) Την έναρξη λειτουργίας της Τοπικής Διεύθυνσης 
e-ΕΦΚΑ Χανίων με έδρα τα Χανιά, την 30ή.8.2021.

β) Την κατάργηση την 29η.8.2021 του Περιφερειακού 
Υποκαταστήματος Μισθωτών Χανίων με έδρα τα Χανιά, 
στο οποίο έχει συγχωνευτεί το Περιφερειακό Γραφείο 
Μηχανικών και ΕΔΕ Χανίων με την υπ’ αρ. 171247/2020 
απόφαση του Διοικητή (Β’ 3270), του Β’ Περιφερειακού 
Τμήματος Μη Μισθωτών Χανίων με έδρα τα Χανιά και 
του Α’ Περιφερειακού Τμήματος Μη Μισθωτών Χανίων 
με έδρα την Κίσσαμο.

14. α) Την έναρξη λειτουργίας της Β’ Περιφερειακής 
Διεύθυνσης ΚΕΑΟ Αττικής με έδρα την Αθήνα και του 
Αποκεντρωμένου Τμήματος ΚΕΑΟ Δυτικής Αττικής με 
έδρα την Ελευσίνα, την 30ή.8.2021.

β) Την κατάργηση την 29η.8.2021 του Β’ Περιφερεια-
κού ΚΕΑΟ Αθηνών.

15. α) Την έναρξη λειτουργίας της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης ΚΕΑΟ Κρήτης και του Αποκεντρωμένου Τμή-
ματος ΚΕΑΟ Χανίων με έδρα τα Χανιά, την 30ή.8.2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2021

Ο Υφυπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ   
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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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