
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 47573 ΕΞ 2022  
Διάθεση Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών 

oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων 

Φορέων, μέσω του κέντρου Διαλειτουργικότητας 

της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστη-

μάτων Δημόσιας Διοίκησης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
A. 
1. Τον 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 την παρ. 50 του άρθρου 107 σε συνδυασμό με 
το άρθρο 84 του ιδίου νόμου.

2. Το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του 
Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή δι-
ακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επεί-
γοντα ζητήματα» (A΄ 134).

3. Τον Κανονισμό (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.

4. Τον 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).

5. Το 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).

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

7. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

8. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση 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).

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 3981 ΕΞ 2020/25-2-2020 απόφα-
ση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυ-
θεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά 
Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β΄ 762).

Ε. Την υπ’ αρ. 4590/29-09-2021 κοινή απόφαση “Έντα-
ξη φορέων στο πεδίο εφαρμογής διατάξεων του ν. 4727/
2020 (Α΄ 184) (Β΄4636)».

ΣΤ. Την ανάγκη διασφάλισης σωστής χρήσης των πλη-
ροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών των φορέων 
του δημοσίου τομέα, οι οποίοι μέσω την Αυθεντικοποί-
ησης βεβαιώνονται περί της ταυτότητας του χρήστη που 
εισέρχεται στο σύστημά τους.

Ζ. Τα αιτήματα υπ’ αρ. 12841/19-04-2022 του Οικονο-
μικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, 14757/06-09- 2022 
του Επιμελητηρίου Κιλκίς, 13152 /11-05-2022 του Δήμου 
Μεταμορφώσεως, 15022/28-09-2022 του Διαχειριστή 
Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ, 
11478/18-01-2022 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων, 12871/20-04-2022 των Δημοτικών 
Παιδικών Σταθμών Π. Φαλήρου, 13028/05-05-2022 του 
Δήμου Θεσσαλονίκης και 14778/07-09-2022 του Δήμου 
Τανάγρας στην Ε.Δ.Α. του Κέντρου Διαλειτουργικότητας 
(ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

Η. Τα έγγραφα υπό στοιχεία Φ/1/4147/23-09-2022 
του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, 1033/
27-09- 2022 του Επιμελητηρίου Κιλκίς, 24319/14-06-2022 
του Δήμου Μεταμορφώσεως, ΔΠΛΨ/296822/29-09-2022 
του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας ΑΕ, 38565/21-04-2022 του Υπουργείου Εργασί-
ας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 911/06-05-2022 των Δη-
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μοτικών Παιδικών Σταθμών Π. Φαλήρου, ΥΨΗΔ 187896/
06-07-2022 του Δήμου Θεσσαλονίκης και 15867/23-09-
2022 του Δήμου Τανάγρας, προς την Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. αναφο-
ρικά με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας των 
διαδικτυακών υπηρεσιών.

Θ. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Διατίθεται η υπηρεσία αυθεντικοποίησης χρηστών 
οAuth2.0 σε πληροφοριακά συστήματα των ακόλουθων 
φορέων του δημοσίου τομέα για την αυθεντικοποίηση 
των πολιτών κατά την είσοδό τους στις ψηφιακές υπη-
ρεσίες που αυτοί παρέχουν:

- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
- ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ
- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ
- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
- ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
- ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
- ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
2. Τα πληροφοριακά συστήματα στα οποία διατίθε-

ται η υπηρεσία αυθεντικοποίησης, καθώς και ο σκοπός 
χρήσης της ορίζονται στο Παράρτημα Ι, που αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

3. Η υπηρεσία αυθεντικοποίησης χρηστών διατίθεται 
σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην υπό 
στοιχεία 3981 ΕΞ 2020/25-2-2020 απόφαση του Υπουρ-
γού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης 
Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων 
Φορέων» (Β΄ 762).

4. Η διάθεση διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλει-
τουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) και σύμ-
φωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών 
Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδι-
κτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

5. Τα διαπιστευτήρια του χρήστη δεν αποκαλύπτονται 
ούτε γνωστοποιούνται στους φορείς που αξιοποιούν την 
υπηρεσία αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0.

6. Οι φορείς της παρ. 1 έχουν την υποχρέωση λήψης 
και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαί-
ων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των 
λαμβανόμενων πληροφοριών και κατ’ ελάχιστον, την 
καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη 
διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των δι-
ακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς 
και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

7. Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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             ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

α/α Αρ. 
αιτήμ. ΦΟΡΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1. 12841
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΠΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ & 
ΤΗΡΗΣΗΣ 
ΜΗΤΡΩΩΝ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΚΤΗ ΤΟΥ ΟΕΕ

Αυθεντικοποίηση χρηστών με 
σκοπό την εγγραφή τους στο ΠΣ 
τήρησης των Μητρώων του 
Δόκιμου Εσωτερικού Ελεγκτή 
και του Εσωτερικού Ελεγκτή.

Με το Ν. 4849/2021 «Ρυθμίσεις για 
το υπαίθριο εμπόριο, εκπαίδευση, 
επιμελητήρια, ΟΤΑ, ΕΣΠΑ, όροι 
δόμησης επιχ. πάρκων,ΣΟΕ κλπ» 
ρυθμίζεται ο τρόπος άσκησης του 
επαγγέλματος του εσωτερικού 
ελεγκτή. Ειδικότερα στο άρθρο 86 
προβλέπεται ως προϋπόθεση 
άσκησης του εν λόγω 
επαγγέλματος η εγγραφή του 
ενδιαφερομένου στο Μητρώο 
Εσωτερικών Ελεγκτών ή στο 
Μητρώο Δοκίμων Εσωτερικών 
Ελεγκτών που τηρούνται στην 
αρμόδια διοικητική αρχή.

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της 
Ελλάδας, Ν.Π.Δ.Δ (Ν 1100/80 «Περί 
ιδρύσεως του Οικονομικού 
Επιμελητηρίου της Ελλάδας»), είναι 
η αρμόδια διοικητική αρχή 
σύμφωνα με το άρθρο 85 του Ν. 
4849/2021.

Για την εγγραφή των 
ενδιαφερομένων στα εν λόγω 
μητρώα απαιτείται η υποβολή στο 
ΟΕΕ των αναφερομένων στο άρθρο 
86 δικαιολογητικών, για το λόγο 
αυτό η χρήση της Υπηρεσίας 
Αυθεντικοποίησης Χρηστών 
(oAuth2.0) είναι απαραίτητη για 
την επιβεβαίωση της ταυτότητας 
των νέων χρηστών Δόκιμων 
Εσωτερικών Ελεγκτών και 
Εσωτερικών Ελεγκτών.

2. 14757 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
ΚΙΛΚΙΣ

Αναβαθμισμένο 
ΟΠΣ Κιλκίς

Αυθεντικοποίηση χρηστών για 
δυνατότητα πρόσβαση στις 
απομακρυσμένες ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες του επιμελητηρίου

1. ΥΑ 3981 
ΕΞ2020/25.02.2020 «Παροχή 
Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης 
Χρηστών oAuth2.0 σε 
Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων 
φορέων» (ΦΕΚ Β΄762)

2. Ν.4497/2017 «Άσκηση 
υπαίθριων εμπορικών 
δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός 
επιμελητηριακής νομοθεσίας και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄171)

3. Ν.4635/2019 «Επενδύω 
στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄167)

3. 13152 ΔΗΜΟΣ 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ

Πρόγραμμα - 
Εφαρμογή, 
Διαχείρισης 
Βρεφικών & 

Παιδικών Σταθμών 
Δήμου 

Μεταμόρφωσης 
(PreSchool)

Το πληροφορικό σύστημα 
PreSchool, είναι ένα 
ολοκληρωμένο και 
αποτελεσματικό σύστημα 
αξιολόγησης των Αιτήσεων των 
Δημοτών, παρακολούθησης 
των Τροφείων των Δημοτών, 
παρακολούθησης των 

1. Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης (Βλ. ν. 
4555/18 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) και ν. 
4804/21 (Εκλογή Δημοτικών και 
Περιφερειακών Αρχών))» (Α' 87)
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Παρουσιών των Εργαζομένων 
και των Παιδιών καθώς και των 
Βιβλιαρίων Υγείας και τέλος 
παρακολούθησης της 
Αποθήκης και των Παγίων των 
Βρεφονηπιακών & Παιδικών 
Σταθμών του Δήμου 
Μεταμόρφωσης.

2. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘΜ. 99 ΦΕΚ Α’ 141/28.09.2017

4. 15022

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ

Portal 
εξυπηρέτησης 
αιτημάτων 

παραγωγών για 
σταθμούς 
ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ 
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Μέσω του εν λόγω portal θα 
επιτρέπεται η υποβολή 
αιτήσεων για εγκατάσταση 
σταθμών ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ. Οι 
χρήστες θα πραγματοποιούν 
αναγκαστικά είσοδο μέσω ΓΓΠΣ 
και στην συνέχεια 
συμπληρώνοντας τα κατάλληλα 
πεδία θα υποβάλλουν την 
αρχική αίτησή τους. Στην 
συνέχεια θα μπορούν να δουν 
την κατάσταση που βρίσκεται η 
αίτηση τους καθώς και να 
υποβάλλουν αιτήματα αλλαγών 
σε αυτά.

Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (θυγατρική της ΔΕΗ 
Α.Ε.) είναι φορέας του ευρύτερου 
Δημόσιου Τομέα κατά την έννοια 
του άρθρου 3 του ν.3979/2011 
(Α΄138) και χρησιμοποιεί τις ΤΠΕ 
σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 
3979/2011.

5. 11478
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

mobileapi.myergani.
gov.gr

Παρέχει για πρώτη φορά στους 
εργαζόμενους άμεση, γρήγορη 
και εύκολη πρόσβαση στα 
στοιχεία που δηλώνει ο 
εργοδότης τους με mobile 
application. Δίνοντας έτσι στον 
εργαζόμενο ένα σημαντικό 
εργαλείο ελέγχου απέναντι στη 
«μαύρη» και την υποδηλωμένη 
εργασία»

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας  
είναι μία από τις 
σημαντικότερες 
μεταρρυθμίσεις που 
περιλαμβάνει ο νέος 
εργασιακός νόμος (4808/2021)

1. Νόμος 4052/2012

2. Νόμος 4093/2012

3. Νόμος 4152/2013

4. ΑΠΟΦ. 5072/6/2013 Υπ. 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Πρόνοιας 

5. ΑΠΟΦ. 28153/126/2013 Υπ. 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Πρόνοιας 

6. ΑΠΟΦ. 29502/85/2014 Υπ. 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Πρόνοιας 

7. ΑΠΟΦ. 49327/10702/2014 

8. ΑΠΟΦ. 32143/Δ1.11288/2018 Υπ. 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

9. ΑΠΟΦ. 40090/Δ1.14024/2018 
2018 Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης

10. Ν 4808/2021 (Α’ 101)  άρθρο 74

6. 12871
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ 

ΣΤΑΘΜΟΙ Π 
ΦΑΛΗΡΟΥ

Ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες των 
Δημοτικών 

Παιδικών Σταθμών 
του Δήμου Παλαιού 

Φαλήρου

Πιστοποίηση χρηστών για 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Πιο 
αναλυτικά, θα χρησιμοποιηθεί 
για ηλεκτρονικές πληρωμές 
οφειλών στον Φορέα, online 
αιτήσεις πολιτών και λοιπές 
υπηρεσίες που θα παρέχει ο 
Φορέας.

Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης (Βλ. 
ν.4555/18 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) και ν. 
4804/21 (Εκλογή Δημοτικών και 
Περιφερειακών Αρχών))» (Α' 87)

7. 13028 ΔΗΜΟΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

GIS ΔΗΜΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Υλοποιείται μία γεωπύλη που 
ενσωματώνει λειτουργικότητα 
που έχει στόχο, εκτός των 
άλλων, την εξυπηρέτηση 
χρηστών ως προς την παροχή 
δεδομένων για τον έλεγχο 
τοπογραφικών και 

Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα θα 
παρέχει ψηφιακές δημόσιες 
υπηρεσίες, σύμφωνα με τις 
επιταγές του αρ. 31, παρ. 1 του ν. 
4727/2020.

«Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2022

Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

πολεοδομικών ζητημάτων που 
διαχειρίζονται ως ιδιώτες 
καθώς και πρόσβαση σε 
δεδομένα που αφορούν το 
ηλεκτρολογικό δίκτυο του 
Δήμου Θεσσαλονίκης και που 
ενέχουν ένα ποσοστό τήρησης 
όρων ασφαλείας. Επίσης 
αποτελει εργαλείο κατάθεσης 
αιτήματος-παραπόνου δημότη 
με ηλεκτρονική φόρμα και 
πρόσβαση στα δεδομένα της 
γεωπύλης.

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης (Βλ. ν. 
4555/18 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) και ν. 
4804/21 (Εκλογή Δημοτικών και 
Περιφερειακών Αρχών))» (Α' 87)» 

Ν.3882/2010 Εθνική Υποδομή 
Γεωχωρικών Πληροφοριών

8. 14778 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΤΑΝΑΓΡΑΣ 

Open1Entrance

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης (Βλ. ν. 
4555/18 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) και 
ν.4804/21 (Εκλογή Δημοτικών και 
Περιφερειακών Αρχών))» (Α' 87)». 
Άρθρο 24 παρ. 20 Ν 2130/93 και 
Άρθρο 59 του Ν. 4483/17(ΦΕΚ Α 
107/31.7.2017)

Παρ. 1 του άρθρου 62 του Ν 
4483/2017,άρθρο 17 παρ. 7 και 8 Ν 
2130/93, άρθρο 19 του ν. 
4915/2022 και άρθρο 76 του ν. 
4919/2022







ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ60064 Τεύχος B’ 5930/21.11.2022

*02059302111220008*

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,


