
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθιέρωση Εφημεριών Χημικών, Βιοχημικών, Κλι-
νικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών - Νοσο-
κομειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών 
Νοσοκομείων - Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων 
των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., ανά Υγειονομική 
Περιφέρεια για το έτος 2022.

2 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερι-
νής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνι-
μου προσωπικού, καθώς και του προσωπικού με 
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου των Νοσοκο-
μείων του Ε.Σ.Υ., ανά Υγειονομική Περιφέρεια για 
το έτος 2022.

3 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής 
και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου 
προσωπικού, καθώς και του προσωπικού με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου του Πρωτοβάθμιου 
Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ) ανά Υγειονομική 
Περιφέρεια για το έτος 2022.

4 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερι-
νής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνι-
μου προσωπικού, καθώς και του προσωπικού με 
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου του Ε.Κ.Α.Β. για 
το έτος 2022.

5 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1126918 
ΕΞ 2020/27-10-2020 (Β’ 4781) απόφασης του Διοι-
κητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(ΑΑΔΕ), ως προς τον ανακαθορισμό του χρόνου 
έναρξης λειτουργίας των Ελεγκτικών Κέντρων 
(ΕΛ.ΚΕ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής 
Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.oικ.80494 (1)
     Καθιέρωση Εφημεριών Χημικών, Βιοχημικών, 

Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών - 

Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, 

Φυσικών Νοσοκομείων - Ακτινοφυσικών και Κτη-

νιάτρων των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., ανά Υγειο-

νομική Περιφέρεια για το έτος 2022. 

 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 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 οδηγί-
ας 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. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α΄ 145).

6. Tις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.  4316/2014 
(Α΄  270), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του 
ν. 4351/2015 (Α΄ 164).

7. Το π.δ.  121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α΄ 148).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

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

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 Υ 32/09-09-2021 απόφαση «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Υγεί-
ας Ασημίνα Γκάγκα» (Β’ 4185).

11. Την υπό στοιχεία B1.α/οικ. 79065/20-12-2021 από-
φαση του Υπουργού Υγείας «Κατανομή πιστώσεων του 
Τακτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του 
Υπουργείου Υγείας σε επιμέρους Ομάδες Λογαριασμών» 
(ΑΔΑ: ΨΕΕΙ465ΦΥΟ-ΞΓΗ).

12. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ. 80123/22-12-2021 εισή-
γηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη ύψους 11.350.000,00 €, η οποία θα αντιμετωπι-
στεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2022 του Υπουργείου Υγείας (φ. 1015/201 Λογα-
ριασμός 2310202001).

14. Τα σχετικά έγγραφα και ηλεκτρονικά μηνύματα των 
Υγειονομικών Περιφερειών με τα συνημμένα αιτήματα, 
αποφασίζουμε:

Την καθιέρωση Εφημεριών (ενεργών, μικτού τύπου και 
ετοιμότητας) Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, 
Βιολόγων, Φαρμακοποιών - Νοσοκομειακών Φαρμακο-
ποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων - Ακτινοφυ-
σικών και Κτηνιάτρων των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., ανά 
Υγειονομική Περιφέρεια για το έτος 2022, για περίπου 
162.457 ώρες εφημερίας και περίπου 1.596 υπαλλήλους, 
η σχετική δαπάνη διαμορφώνεται ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

ΥΠΕ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΡ. 
ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ 

ΚΑΙ ΩΡΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ (2021)

1Η ΥΠΕ 450 40.024 3.900.000,00€

2Η ΥΠΕ 363 41.996 2.190.000,00€

3Η ΥΠΕ 145 9.517 830.000,00€

4Η ΥΠΕ 172 14.810 1.100.000,00€

5Η ΥΠΕ 108 15.254 720.000,00€

6Η ΥΠΕ 231 31.323 1.800.000,00€

7Η ΥΠΕ 127 9.533 810.000,00€

ΣΥΝΟΛΑ 1.596 162.457 11.350.000,00€

α. Νοσοκομεία Αθήνας-Πειραιά Θεσσαλονίκης
Οι Φαρμακοποιοί-Νοσοκομειακοί Φαρμακοποιοί, Χη-

μικοί, Βιοχημικοί, Κλινικοί Χημικοί, Βιολόγοι, Κτηνίατροι, 

Φυσικοί Νοσοκομείων-Ακτινοφυσικοί και Ψυχολόγοι, 
μπορούν να πραγματοποιούν το μέγιστο οκτώ (8) εφη-
μερίες το μήνα, όταν οι ανάγκες το επιβάλλουν. Κατ’ εξαί-
ρεση επιτρέπεται η πραγματοποίηση μέχρι δέκα (10) 
εφημερίες το μήνα σε τρεις (3) Φαρμακοποιούς, Νοσοκο-
μειακούς Φαρμακοποιούς του Κέντρου Δηλητηριάσεων 
του Γ.Ν. Παίδων Αθηνών «Π. και Α. Κυριακού».

β. Νοσοκομεία Επαρχίας
Στους Φαρμακοποιούς - Νοσοκομειακούς Φαρμα-

κοποιούς, Χημικούς, Βιοχημικούς, Κλινικούς Χημικούς, 
Βιολόγους, Ψυχολόγους, Κτηνιάτρους και Φυσικούς Νο-
σοκομείων - Ακτινοφυσικούς που υπηρετούν σε Νοση-
λευτικά Ιδρύματα της επαρχίας επιτρέπεται η καταβολή 
αποζημίωσης μέχρι δέκα (10) εφημερίες το μέγιστο κατά 
μήνα.

γ. H ενεργός εφημερία γίνεται σε 16ωρη συνεχή υπηρε-
σία τις εργάσιμες ημέρες και 24ωρη Σάββατα, Κυριακές 
και αργίες, η δε αποζημίωση ορίζεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).

δ. Εξαιρέσεις - Ειδικές Ρυθμίσεις
Σε όσα επαρχιακά νοσοκομεία υπηρετούν ένα ή δύο 

άτομα των ειδικοτήτων Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών 
Χημικών και Βιολόγων κατά Τμήμα, επιτρέπεται η κατα-
βολή αποζημίωσης για εφημερίες μέχρι του ύψους των 
ακαθάριστων αποδοχών τους.

Σε όσους Χημικούς, Βιοχημικούς, Κλινικούς Χημικούς 
και Βιολόγους συμμετέχουν σε εργαστήρια Νοσοκομεί-
ων που λειτουργούν σε ομάδες μεταμόσχευσης οργά-
νων, ανεξάρτητα από το Τμήμα που ανήκουν επιτρέπε-
ται η καταβολή αποζημίωσης για ενεργείς εφημερίες 
μέχρι του ύψους των ακαθάριστων αποδοχών τους. 
Επιτρέπεται η καταβολή αποζημίωσης μέχρι δέκα (10) 
εφημερίες το μήνα σε Χημικούς, Βιοχημικούς, Κλινικούς 
Χημικούς, Βιολόγους και Ψυχολόγους, που εργάζονται 
σε Τμήματα που υπηρετούν μέχρι και τρία (3) άτομα 
των παραπάνω ειδικοτήτων. Στην περίπτωση αυτή και 
εφόσον ο μήνας έχει 31 ημέρες επιτρέπεται η καταβολή 
αποζημίωσης για μία (1) εφημερία επιπλέον των δέκα 
(10) την οποία θα πραγματοποιεί εκ περιτροπής το υπη-
ρετούν προσωπικό. Οι ειδικευόμενοι Μικροβιολόγοι 
γιατροί, κατά το χρονικό διάστημα της εκπαίδευσης 
στο Βιοχημικό Εργαστήριο εφημερεύουν σε αυτό. Για 
όσο χρονικό διάστημα δεν υπάρχουν ειδικευόμενοι Μι-
κροβιολόγοι, μπορούν οι Χημικοί, Βιοχημικοί, Κλινικοί 
Χημικοί και Βιολόγοι του Τμήματος να πραγματοποιούν 
αριθμό ενεργών εφημεριών μέχρι του ύψους των ακα-
θάριστων αποδοχών τους.

Σε όσα Τμήματα ή Μονάδες υπηρετούν πάνω από τέσ-
σερα (4) άτομα των ειδικοτήτων Χημικών, Βιοχημικών, 
Κλινικών Χημικών και Βιολόγων ο αριθμός των ενεργών 
εφημεριών που μπορούν να πραγματοποιούν κατά τις 
ημέρες Σάββατο και Κυριακή δεν μπορούν να είναι ανώ-
τερες των τεσσάρων (4) κάθε μήνα κατ’ άτομο.

Στους περιορισμούς των ημερών Σαββάτου και Κυρια-
κής δεν συμπεριλαμβάνονται οι αργίες που συμπίπτουν 
με καθημερινές ημέρες.

Οι Ψυχολόγοι που υπηρετούν σε αποκεντρωμένους 
Ιατροπαιδαγωγικούς Σταθμούς, ξενώνες ή μονάδες 
αποκατάστασης και άλλες εξωνοσοκομειακές μονάδες 
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μπορούν να υπηρετούν μέρος της εφημερίας τους ή 
το σύνολο της εφημερίας τους στις μονάδες τους εφό-
σον αυτές παραμένουν ανοικτές εκτός του ημερήσι-
ου ωραρίου με τα υπόλοιπα εφημερεύοντα μέλη της 
Ιατρικής ή Ψυχιατρικής Υπηρεσίας ή με συναδέλφους 
Ψυχολόγους. Σε γενικά ή ειδικά Νοσοκομεία ή Ψυχια-
τρικά Τμήματα ή Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, οι Ψυχολόγοι 
μπορούν να πραγματοποιούν ενεργό εφημερία κατά 
τις ημέρες της γενικής εφημερίας και κατά τις ημέρες 
της μη ανοικτής εφημερίας εξυπηρετώντας ανάγκες 
του Νοσοκομείου.

ε. Εφημερίες μικτού τύπου και εφημερίες ετοιμότητας
Οι Φαρμακοποιοί-Νοσοκομειακοί Φαρμακοποιοί, 

Χημικοί, Βιοχημικοί, Κλινικοί Χημικοί, Βιολόγοι, Φυσικοί 
Νοσοκομείων-Ακτινοφυσικοί, Ψυχολόγοι και Κτηνίατροι 
μπορούν να πραγματοποιούν εφημερίες μικτού τύπου 
και εφημερίες ετοιμότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 42 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), όταν οι ανάγκες 
το επιβάλλουν.

στ. Γενικές Ρυθμίσεις
Οι ενεργείς εφημερίες των Ψυχολόγων, Φαρμακοποιών - 

Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, Χημικών, Βιοχημικών, 
Κλινικών Χημικών, Κτηνιάτρων, Βιολόγων και Φυσικών 
Νοσοκομείων - Ακτινοφυσικών, είναι υποχρεωτικές 
(άρθρο 13 του ν. 3204/2003), η δε αποζημίωση σε κα-
μία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια που 
θέτει το άρθρο 104 του Συντάγματος. Τα ανώτατα όρια 
πραγματοποίησης ενεργών εφημεριών δεν εξαντλού-
νται υποχρεωτικά αλλά αποτελούν το πλαίσιο μέσα στο 
οποίο μπορούν να κινηθούν τα Διοικητικά Συμβούλια 
μετά από εισήγηση προς αυτά, του Δ/ντή του Τμήματος, 
του Τομεάρχη και της Επιστημονικής Επιτροπής.

Για τους Ψυχολόγους, Φαρμακοποιούς - Νοσοκομεια-
κούς Φαρμακοποιούς, Χημικούς, Βιοχημικούς Κλινικούς 
Χημικούς, Βιολόγους και Φυσικούς Νοσοκομείων - Ακτι-
νοφυσικούς που υπηρετούν με απόσπαση ή τους έχει 
χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια, η αποζημίωση για τις 
ενεργείς εφημερίες θα καταβάλλεται από το Νοσοκο-
μείο στο οποίο προσφέρουν υπηρεσία.

Η ενεργός εφημερία νοείται και αποζημιώνεται, όπως 
προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις μόνο για το 
προσωπικό που παραμένει στην θέση του όλες τις ώρες 
που προβλέπεται πιο πάνω. Η αμοιβή της εφημερίας μι-
κτού τύπου καθορίζεται στο 70% της ενεργού εφημερίας 
και η αμοιβή της εφημερίας ετοιμότητας στο 40% της 
ενεργού. Ο μηνιαίος προγραμματισμός των εφημεριών 
(ενεργών, μικτού τύπου και ετοιμότητας) θα εγκρίνεται εκ 
των προτέρων από τα Διοικητικά Συμβούλια των Νοσο-
κομείων και θα κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους. Οι 
πίνακες του εφημερεύοντος προσωπικού θα αναρτώνται 
στην είσοδο των Νοσοκομείων στο τμήμα επειγόντων 
περιστατικών και στο αντίστοιχο Τμήμα των Νοσηλευ-
τικών Ιδρυμάτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2021

Η Αναπληρώτρια Υπουργός

ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ   

 Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.oικ 80488 (2)
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής 

και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου 

προσωπικού, καθώς και του προσωπικού με σχέ-

ση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου των Νοσοκομείων 

του Ε.Σ.Υ., ανά Υγειονομική Περιφέρεια για το 

έτος 2022. 

 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 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. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (A΄ 145).

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

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

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 Υ 32/09-09-2021 απόφαση «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Υγεί-
ας Ασημίνα Γκάγκα» (Β’ 4185).

11. Την υπό στοιχεία B1.α/οικ. 79065/20-12-2021 από-
φαση του Υπουργού Υγείας «Κατανομή πιστώσεων του 
Τακτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του 
Υπουργείου Υγείας σε επιμέρους Ομάδες Λογαριασμών» 
(ΑΔΑ: ΨΕΕΙ465ΦΥΟ-ΞΓΗ).

12. Tο γεγονός ότι τα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. λειτουρ-
γούν σε 24ωρη βάση και για 7 ημέρες την εβδομάδα.

13. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ. 80123/22-12-2021 εισή-
γηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

14. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη ύψους 70.631.000,00 €, η οποία θα αντιμετωπι-
στεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2022 του Υπουργείου Υγείας (φ. 1015/203 Λογα-
ριασμός 2310202001).

15. Τα σχετικά έγγραφα και ηλεκτρονικά μηνύματα των 
Υγειονομικών Περιφερειών με τα συνημμένα αιτήματα, 
αποφασίζουμε:
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Την καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής και 
εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού 
και του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων των Νοσηλευτικών 
Ιδρυμάτων του Ε.Σ.Υ. ανά Υγειονομική Περιφέρεια για 
το έτος 2022, η σχετική δαπάνη διαμορφώνεται ως εξής:

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

ΥΠΕ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΚΟΣΤΟΣ (2022)

1Η ΥΠΕ 15.305 6.594.100 18.761.000,00€

2Η ΥΠΕ 10.279 5.018.626 13.170.000,00€

3Η ΥΠΕ 6.333 2.671.760 6.040.000,00€

4Η ΥΠΕ 8.147 3.492.569 8.940.000,00€

5Η ΥΠΕ 6.150 4.044.448 6.040.000,00€

6Η ΥΠΕ 10.840 5.012.792 12.340.000,00€

7Η ΥΠΕ 4.943 2.132.532 5.340.000,00€

ΣΥΝΟΛΑ 61.997 53.916.019 70.631.000,00€

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2021

Η Αναπληρώτρια Υπουργός

ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ

Ι

    Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.oικ 80476 (3)
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής 

και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου 

προσωπικού, καθώς και του προσωπικού με σχέ-

ση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου του Πρωτοβάθμι-

ου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ) ανά Υγειο-

νομική Περιφέρεια για το έτος 2022. 

 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 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 οδηγί-
ας 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. 80/2016 «Ανάληψη υπο-
χρεώσεων από τους διατάκτες» (A΄ 145).

7. Το π.δ.  121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α΄ 148).

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

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 Υ 32/09-09-2021 απόφαση «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Υγεί-
ας Ασημίνα Γκάγκα»V (Β’ 4185).

11. Την υπό στοιχεία B1.α/οικ. 79065/20-12-2021 από-
φαση του Υπουργού Υγείας «Κατανομή πιστώσεων του 
Τακτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του 
Υπουργείου Υγείας σε επιμέρους Ομάδες Λογαριασμών» 
(ΑΔΑ: ΨΕΕΙ465ΦΥΟ-ΞΓΗ).

12. Tο γεγονός ότι οι Δομές του Π.Ε.Δ.Υ. δύναται να 
λειτουργούν σε 24ωρη βάση και για 7 ημέρες την εβδο-
μάδα.

13. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ. 80123/22-12-2021 εισή-
γηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

14. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη ύψους 7.200.000,00€, η οποία θα αντιμετωπι-
στεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2022 του Υπουργείου Υγείας (φ. 1015/204 Λογα-
ριασμός 2310302001).

15. Τα σχετικά έγγραφα και ηλεκτρονικά μηνύματα των 
Υγειονομικών Περιφερειών με τα συνημμένα αιτήματα, 
αποφασίζουμε:

Την καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής 
και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσω-
πικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτι-
κού Δικαίου του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας 
(Π.Ε.Δ.Υ) ανά Υγειονομική Περιφέρεια, η σχετική δαπάνη 
διαμορφώνεται ως εξής:

Υπερωρίες Μόνιμου και Ιδιωτικού Δικαίου προσωπικού 
Μονάδων Π.Φ.Υ (πρώην ΠΕΔΥ) έτους 2022

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΡ. ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ
ΚΑΙ ΩΡΕΣ

ΚΟΣΤΟΣ 
(2022)

1η Δ.Υ.ΠΕ 2.334 876.840 700.000,00€

2η Δ.Υ.ΠΕ 18.070 722.800 1.650.000,00€

3η Δ.Υ.ΠΕ 1.800 440.000 900.000,00€

4η Δ.Υ.ΠΕ 1.464 361.608 1.350.000,00€

5η Δ.Υ.ΠΕ 1.200 410.000 750.000,00€

6η Δ.Υ.ΠΕ 1.500 700.000 1.500.000,00€

7η Δ.Υ.ΠΕ 600 400.000 350.000,00€

ΣΥΝΟΛΑ 26.968 3.911.248 7.200.000,00€

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2021

Η Αναπληρώτρια Υπουργός
ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ   
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 Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.oικ. 80469 (4)
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής 

και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου 

προσωπικού, καθώς και του προσωπικού με σχέ-

ση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου του Ε.Κ.Α.Β. για 

το έτος 2022. 

 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 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. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (A΄ 145).

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

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

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 Υ 32/09-09-2021 απόφαση «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Υγεί-
ας Ασημίνα Γκάγκα» (Β’ 4185).

11. Την υπό στοιχεία B1.α/οικ. 79065/20-12-2021 από-
φαση του Υπουργού Υγείας  «Κατανομή πιστώσεων του 
Τακτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του 
Υπουργείου Υγείας σε επιμέρους Ομάδες Λογαριασμών» 
(ΑΔΑ: ΨΕΕΙ465ΦΥΟ-ΞΓΗ).

12. Tις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες που προκύ-
πτουν από την 24ωρη λειτουργία του Ε.Κ.Α.Β.

13. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ. 80123/22-12-2021 ει-
σήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, απο-
φασίζουμε:

Την καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής 
και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας, προς συμπλήρωση 
της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής και καθ’ υπέρβαση 
αυτής, 4.500.800 ωρών για περίπου 4.748 υπαλλήλους 
διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων (πλην ιατρών) του 
Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας Πανελλαδικά (Κε-
ντρική Υπηρεσία - Παραρτήματα) για το έτος 2022 για 
την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του σε 24ωρη 
βάση.

Από την παρούσα απόφαση αυτή προκαλείται δα-
πάνη ύψους 14.000.000,00 € για το έτος 2022, που θα 
αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού 
του Υπουργείου Υγείας και ειδικότερα από το φ.1015/203 
Λογαριασμό 2310801004.

Η δαπάνη για την πληρωμή των ανωτέρω, περιορίζεται 
αποκλειστικά και μόνο στα πλαίσια των εγγεγραμμένων 
για το σκοπό αυτό πιστώσεων στον οικείο προϋπολογι-
σμό και δεν δύναται να αυξηθεί παρά μόνο με απόφαση 
της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, μετά από αιτιο-
λογημένη πρόταση του οικείου διατάκτη.

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΑΒ ΕΤΟΥΣ 2022

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΚΑΒ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ 

ΚΑΙ ΩΡΕΣ

ΚΟΣΤΟΣ
(2022)

4.748 4.500.800 14.000.000,00€

4.748 4.500.800 14.000.000,00€

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2021

Η Αναπληρώτρια Υπουργός
ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ

Ι

    Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1114633 ΕΞ 2021 (5)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1126918 

ΕΞ 2020/27-10-2020 (Β’ 4781) απόφασης του Δι-

οικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-

δων (ΑΑΔΕ), ως προς τον ανακαθορισμό του 

χρόνου έναρξης λειτουργίας των Ελεγκτικών Κέ-

ντρων (ΕΛ.ΚΕ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολο-

γικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.). 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Κεφαλαίου Α΄  του Μέρους Πρώτου του 

ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρω-
τικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94) και 
ειδικότερα των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, των περ. αα’, 
ββ’, γγ’ και εε’ της υποπαρ. θ’ της παρ. 4 και των παρ. 1 
και 5 του άρθρου 14, των άρθρων 2 και 7 και των παρ. 1 
έως και 5 του άρθρου 41 αυτού και

β) του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄ 133),

2. Τις αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων, υπό στοιχεία:

α) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 «Οργανισμός 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» 
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(Β’  4738) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων και ειδικότερα τo άρθρo 47Α, 
όπως προστέθηκε με τις υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1126918 
ΕΞ 2020/27-10-2020 (Β’  4781), Δ.ΟΡΓ. Α 1031184 ΕΞ 
2021/12.04.2021 (Β’  1573) και Δ.ΟΡΓ.Α 1093636 ΕΞ 
2021/25-10-2021 (Β’ 5001) όμοιες.

β) Δ.ΟΡΓ.Α 1081822 ΕΞ 2020/10-07-2020 «Καθορισμός 
των οργανικών θέσεων προσωπικού, μεταξύ των Υπηρε-
σιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» 
(Β’ 2871).

3. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμμα-
τέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 
39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκη-
σης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, «Ανανέωση της 
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων.».

4. Την ανάγκη ανακαθορισμού του χρόνου έναρξης 
λειτουργίας των Ελεγκτικών Κέντρων (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής 
και Θεσσαλονίκης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής 
Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.).

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(ΑΑΔΕ), αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1126918 
ΕΞ 2020/27-10-2020 «Τροποποίηση και συμπλήρωση 
της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23.10.2020 
«Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-
δων (ΑΑΔΕ)» (Β’  4738) απόφασης του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ως 
προς τη σύσταση Ελεγκτικών Κέντρων (ΕΛ.ΚΕ.) στη 

Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) 
και τον καθορισμό των επιχειρησιακών στόχων, της 
δομής και της κατά τόπον και καθ’ ύλην αρμοδιότητας 
αυτών, καθώς και της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1081822 
ΕΞ 2020/10.07.2020 (Β’ 2871) όμοιας» (Β’ 4781), όπως 
τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1031184 
ΕΞ 2021/12.04.2021 (Β’ 1573) και Δ.ΟΡΓ.Α 1093636 ΕΞ 
2021/25-10-2021 (Β’ 5001) όμοιες και ειδικότερα:

Ανακαθορίζουμε, από 03/01/2022 σε 21/03/2022:
α) τον χρόνο έναρξης λειτουργίας των έξι (6) Περιφε-

ρειακών Ελεγκτικών Υπηρεσιών, επιπέδου Διεύθυνσης, 
με τίτλους «1ο Ελεγκτικό Κέντρο Αττικής (1ο ΕΛ.ΚΕ. Ατ-
τικής)», «2ο Ελεγκτικό Κέντρο Αττικής (2ο ΕΛ.ΚΕ. Αττι-
κής)», «3ο Ελεγκτικό Κέντρο Αττικής (3ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής)», 
«4ο Ελεγκτικό Κέντρο Αττικής (4ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής)», «1ο 
Ελεγκτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (1ο ΕΛ.ΚΕ. Θεσσαλονί-
κης)» και «2ο Ελεγκτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (2ο ΕΛ.ΚΕ. 
Θεσσαλονίκης)» της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής 
Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) και

β) την ημερομηνία ισχύος των οριζομένων στις δια-
τάξεις της παρ. Α΄ και της υποπαρ. α’ της παρ. Β’ αυτής.

Β. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι κατωτέρω αποφάσεις, 
υπό στοιχεία: α) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 
(Β’ 4738),

β) Δ.ΟΡΓ.Α 1126918 ΕΞ 2020/27-10-2020 (Β’ 4781),
γ) Δ. ΟΡΓ. Α 1081822 ΕΞ 2020/10-07-2020 (Β’ 2871).
Γ. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 

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

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2021

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   
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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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