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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Γ1α/Γ.Π.οικ. 53427 (1)
Ορισμός ιατρών λοιπών ειδικοτήτων ως προσω-

πικών ιατρών. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ. 1 και 7 του άρθρου 19 του ν. 4486/2017 

«Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, 
επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 115), όπως η παρ. 1 τροποποιή-
θηκε με την παρ. 2 και η παρ. 7 προστέθηκε με την παρ. 7,  
αντίστοιχα, του άρθρου 37 του ν. 4931/2022 «Γιατρός για 
όλους, ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες 
του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και 
στην Πρωτοβάθμια, Φροντίδα Υγείας και άλλες επείγου-
σες διατάξεις» (Α’ 94),

β) του άρθρου 5 του ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνι-
κό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 38), όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 36 του ν. 4931/2022 «Γιατρός για όλους, ισότι-
μη και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού 
Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρω-

τοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες επείγουσες δια-
τάξεις» (Α’ 94), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του 
ν. 4958/2022 «Μεταρρυθμίσεις στην ιατρικώς υποβοη-
θούμενη αναπαραγωγή και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 142),

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 Κανο-
νισμός για την Προστασία Δεδομένων),

δ) του ν. 3418/2005 «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας» 
(Α’ 287),

ε) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση 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),

στ) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α’ 148),

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 Γ5α/Γ.Π. οικ. 64843/29.8.2018 από-
φασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «Σύσταση, 
μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου 
και περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση τίτλου ει-
δικότητας» (Β’ 4138),

ι) της υπό στοιχεία Υ9/οικ.70521/14.8.2014 απόφασης 
του Υπουργού Υγείας «Βραχυπρόθεσμα και Μακροπρό-
θεσμα Μέτρα Ελέγχου της Συνταγογράφησης και Εκτέ-
λεσης Εργαστηριακών Εξετάσεων (Β’ 2243),

ια) της υπό στοιχεία 1α/Γ.Π.οικ.34693/14.6.2022 από-
φασης του Υπουργού Υγείας «Καθορισμός διαδικασίας 
και προϋποθέσεων εγγραφής του πληθυσμού σε προ-
σωπικό ιατρό» (Β’ 3010),

ιβ) της υπό στοιχεία Γ1ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 48233/23.8.2022 
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυ-
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ξης και Επενδύσεων και Υγείας «Καθορισμός του τρόπου 
και της διαδικασίας εγγραφής των πολιτών σε προσωπικό 
ιατρό μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων καθώς και της 
αποζημίωσης και εκκαθάρισης της αμοιβής των φαρ-
μακοποιών για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία εγ-
γραφής και ενημέρωσης των πολιτών, σύμφωνα με την 
παρ. 2 του άρθρου 49 του ν. 4950/2022 (Α’ 128)» (Β’ 4575),

ιγ) της υπό στοιχεία Γ1ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ 35160/ 16.6.2022 
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υγεί-
ας «Καθορισμός αποζημίωσης των προσωπικών ιατρών 
του άρθρου 5 του ν. 4238/2014 (Α’ 38), όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει με το άρθρο 36 του ν.  4931/2022 (Α’ 94)» 
(Β’ 3020),

ιδ) της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 36223/22.6.2022 
απόφασης του Υπουργού Υγείας «Καθορισμός διαδικα-
σίας σύναψης συμβάσεων των ιδιωτών ιατρών με τον 
Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και λοιπά 
θέματα συμβατικής συνεργασίας» (Β’ 3233) και

ιε) της υπό στοιχεία Γ1α, ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 49574/31.8.2022 
απόφασης του Υπουργού Υγείας «Έναρξη ισχύος Κεφα-
λαίου Α’Μέρους Γ’ ν. 4931/2022 (Α’ 94)» (Β’ 4626).

2. Την υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π. οικ. 53423/21-09-2022 ει-
σήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Υγείας, βάσει της περ. ε’ της παρ. 5 του 
άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), σύμφωνα με την 
οποία, από την παρούσα ενδέχεται να προκληθεί πρόσθε-
τη οικονομική επιβάρυνση η οποία δεν δύναται να προσ-
διοριστεί, καθώς θα εξαρτηθεί από το πλήθος των ιατρών 
που θα εγγραφούν, αλλά και το πλήθος και την ηλικιακή 
ομάδα των ασφαλισμένων. Για την ως άνω δαπάνη θα 
ληφθεί υπόψη το κλειστό όριο δαπανών υγείας του ΕΟ-
ΠΥΥ και η δεδομένη κατανομή ανά κατηγορία παρόχου. 
Παράλληλα, σημειώνεται ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Προσωπικός ιατρός

Ο προσωπικός ιατρός, αποτελεί το πρώτο σημείο επα-
φής του πολίτη με το δημόσιο σύστημα υγείας και παρέ-
χει ολοκληρωμένη και συνεχή φροντίδα στο άτομο με 
σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση της νόσου και την 
προαγωγή της υγείας. Ο πληθυσμός που έχει συμπληρώ-
σει το 16ο έτος της ηλικίας του, σύμφωνα με την ημερο-
χρονολογία γεννήσεώς του και ο ενήλικος πληθυσμός 
εγγράφεται με ελεύθερη επιλογή στον προσωπικό ιατρό.

Ως προσωπικοί ιατροί, ορίζονται και οι ιατροί ειδικό-
τητας, με βασική εκπαίδευση Παθολογία [όπως ορίζο-
νται στο Πρώτο Κεφάλαιο της υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π. οικ. 
64843/29.8.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Υγείας «Σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτή-
των, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου άσκησης 
για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας»  (Β’ 4138)]: α) 
αιματολογίας, β) γαστρεντερολογίας, γ) ενδοκρινολο-
γίας-διαβητολογίας, δ) καρδιολογίας, ε) νευρολογίας, 
στ) νεφρολογίας, ζ) ρευματολογίας, η) παθολογικής 
ογκολογίας, θ) πνευμονολογίας-φυματιολογίας και ι) 
φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, οι οποίοι ασκούν 
ελευθέριο επάγγελμα και διατηρούν ιδιωτικό ιατρείο, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι ανωτέρω ιατροί 

ειδικότητας συμβάλλονται με τον Εθνικό Οργανισμό 
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ως προσωπικοί 
ιατροί, με εγγεγραμμένο πληθυσμό, εξαιρετικώς και 
μόνο για τις ανάγκες του παρόντος, ανεξάρτητα από 
το αν συμβάλλονται ήδη ή αν ήδη λαμβάνουν μηνιαίο 
μισθό ή μηνιαίες αποδοχές από φορείς του δημόσιου 
τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α’ της παρ. 1 
του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), ή νομικά πρό-
σωπα ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα που δεν 
περιλαμβάνονται στη Γενική Κυβέρνηση, όπως αυτή 
ορίζεται στο ανωτέρω άρθρο.

Άρθρο 2 
Διαδικασία σύναψης σύμβασης

Οι ιατροί των άνω ειδικοτήτων συμβάλλονται με 
τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 
(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ως προσωπικοί ιατροί σύμφωνα με τα οριζό-
μενα στα άρθρα 36, 37 και 40 του ν. 4931/2022 (Α’ 94), με 
την οριζόμενη διαδικασία στην υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 
οικ. 36223/22.6.2022 απόφαση του Υπουργού Υγείας 
«Καθορισμός διαδικασίας σύναψης συμβάσεων των ιδι-
ωτών ιατρών με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρε-
σιών Υγείας και λοιπά θέματα συμβατικής συνεργασίας» 
(Β’ 3233) και τις σχετικές αποφάσεις του Εθνικού Οργανι-
σμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

Οι υφιστάμενες συμβάσεις με τον Εθνικό Οργανισμό 
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ιατρών των άνω 
ειδικοτήτων που επιλέγουν να συνάψουν σύμβαση ως 
προσωπικοί ιατροί καταγγέλλονται αζημίως και παύουν 
αυτοδικαίως να ισχύουν από τη σύναψη της νέας σύμ-
βασης. Όσες πράξεις έχουν εκτελεσθεί στο πλαίσιο της 
συμβάσεως και μέχρι την αυτοδίκαιη λήξη τους αποζη-
μιώνονται κανονικώς.

Άρθρο 3
Καθορισμός Αποζημίωσης

Για την αποζημίωση των προσωπικών ιατρών των 
ως άνω ειδικοτήτων του άρθρου 5 του ν. 4238/2014 
(Α’  38), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του 
ν. 4931/2022 (Α’ 94) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 
του ν. 4958/2022 (Α’ 142), εξακολουθεί να ισχύει η υπό 
στοιχεία Γ1ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ 35160/16.6.2022 κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας «Καθορισμός 
αποζημίωσης των προσωπικών ιατρών του άρθρου 5 
του ν. 4238/2014 (Α’ 38) όπως τροποποιήθηκε με το άρ-
θρο 36 του ν. 4931/2022 (Α’ 94)» (Β’ 3020) .

Οι ιατροί των άνω ειδικοτήτων που συμβάλλονται ως 
προσωπικοί ιατροί εκτελούν κάθε ιατρική πράξη στον 
εγγεγραμμένο πληθυσμό. Για τις εξετάσεις που συντα-
γογραφούνται και εκτελούνται στον εγγεγραμμένο πλη-
θυσμό από τον ίδιο ιατρό (αυτο-παραπομπές) ισχύουν 
τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Υ9/οικ.70521/14.8.2014 
απόφαση του Υπουργού Υγείας «Βραχυπρόθεσμα και 
Μακροπρόθεσμα Μέτρα Ελέγχου της Συνταγογράφησης 
και Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξετάσεων» (Β’ 2243).

Άρθρο 4 
Λοιπά θέματα

Κατά τα λοιπά και σχετικά με τον τόπο παροχής των 
υπηρεσιών, τον κατάλογο, τη διαδικασία επιλογής, την 
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εγγραφή και τον τρόπο εγγραφής του πληθυσμού σε 
προσωπικό ιατρό, ισχύουν τα οριζόμενα στην υπό στοι-
χεία 1α/Γ.Π.οικ.34693/14.6.2022 απόφαση του Υπουργού 
Υγείας «Καθορισμός διαδικασίας και προϋποθέσεων εγ-
γραφής του πληθυσμού σε προσωπικό ιατρό» (Β’ 3010) 
και στην υπό στοιχεία Γ1ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 48233/23.8.2022 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων και Υγείας «Καθορισμός του τρόπου και 
της διαδικασίας εγγραφής των πολιτών σε προσωπικό 
ιατρό μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων καθώς και της 
αποζημίωσης και εκκαθάρισης της αμοιβής των φαρ-
μακοποιών για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία εγ-
γραφής και ενημέρωσης των πολιτών, σύμφωνα με την 
παρ. 2 του άρθρου 49 του ν. 4950/2022 (Α’ 128)» (Β’ 4575).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2022 

Ο Υπουργός Υγείας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ   

Ι

 (2)
Αποδοχή δωρεάς δύο (2) οχημάτων φορτηγών 

Ι.Χ. της εταιρείας ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. προς το Υπουρ-

γείο Μετανάστευσης και Ασύλου   .

 Με την υπ’  αρ. 531850/09-09-2022 απόφαση της 
Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανά-
στευσης και Ασύλου, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου 3 του 
ν. 4182/2013 (Α’ 185), όπως αναδιατυπώθηκαν με την 
παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4223/2013 (Α’  287) και 
τροποποιήθηκαν με το άρθρο 28 του ν. 4484/2017 
(Α’ 110) και των άρθρων 496, 498 και 499 του Αστικού 
Κώδικα, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 37 και 109 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133), γίνεται αποδεκτή η δωρεά 
της εταιρίας ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., δύο (2) οχημάτων φορτηγών 
Ι.Χ. συνολικής αξίας τριών χιλιάδων ογδόντα έξι ευρώ 
(3.086,00€) για την κάλυψη αναγκών του Υπουργείου 
Μετανάστευσης και Ασύλου. 

 Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΒΑΡΙΝΟΥ   

 Αριθμ. 2431.1/65658/2022 (3)
Ορισμός Υπηρεσίας Ψηφιακής Διακυβέρνησης για 

το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 9 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρ-

νηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδη-
γίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλε-
κτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

β) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση 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),

γ) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26) και

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

2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, σύμφωνα με το υπ΄αρ. 2811.8/17351/2022/
10-03-2022 εισηγητικό σημείωμα της ΓΔΟΥ, αποφασί-
ζουμε:

Άρθρο 1
Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοι-

νωνιών του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής 
Ακτοφυλακής, ορίζεται ως Υπηρεσία Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης του άρθρου 9 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) για το 
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

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. 

 Πειραιάς, 19 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ   
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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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