
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία 
εργασίας Δημοσίου Υπαλλήλου» από το πληρο-
φοριακό σύστημα «Μητρώο Ανθρωπίνου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου» του Υπουργείου 
Εσωτερικών, στο Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνο-
λογίας και Έρευνας και στο Υπουργείο Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργι-
κότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

2 Καθορισμός ημερομηνιών έναρξης της Ανάρτη-
σης, των στοιχείων κτηματογράφησης για ακίνη-
τα των περιοχών που κτηματογραφούνται με τη 
σύμβαση «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παρο-
χή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία 
Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές 
των Περιφερειακών Ενοτήτων Ευρυτανίας και 
Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 
και έκδοση απόφασης περί καθορισμού της ημε-
ρομηνίας μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή η υπο-
βολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και η κατάθεση 
αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος για 
την ανωτέρω υπό κτηματογράφηση περιοχή (κω-
δικός σύμβασης ΚΤ5-13) (παρ.  8β του άρθρου 2 
και παρ. 5 του άρθρου 6Α του ν. 2308/1995).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 2344 ΕΞ 2023 (1)
Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία 

εργασίας Δημοσίου Υπαλλήλου» από το πληρο-

φοριακό σύστημα «Μητρώο Ανθρωπίνου Δυ-

ναμικού Ελληνικού Δημοσίου» του Υπουργείου 

Εσωτερικών, στο Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τε-

χνολογίας και Έρευνας και στο Υπουργείο Ψη-

φιακής Διακυβέρνησης, μέσω του Κέντρου Δια-

λειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη,
A. Τις διατάξεις:
1. Του 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, της παρ. 50 του άρθρου 107, σε συνδυασμό 
με το άρθρο 84 του ιδίου νόμου.

2. Του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του 
Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή δι-
ακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επεί-
γοντα ζητήματα» (Α’ 134).

3. 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.

4. Του 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. 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).

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

7. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

8. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση 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 5620 ΕΞ 2021 απόφαση του 
Υπουργού Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
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για την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση εγγράφων 
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκη-
σης (gov. gr - ΕΨΠ) καθώς και για τη χρήση των θυρίδων 
φορέων και χρηστών που τηρούνται σε αυτή» (Β’ 849) 
και ιδίως το άρθρο 4.

Ε. Την υπ’ αρ. 429/12.3.2020 απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας «Αντικατάστα-
ση της υπ’ αρ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19.04.2005 κοινής υπουρ-
γικής απόφασης (Β’ 539)» (Β’ 850) και ιδίως το άρθρο 3.

ΣΤ. Τα αιτήματα διαλειτουργικότητας υπ’ αρ. 3891/
14-07-2020 του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολο-
γίας και Έρευνας και 3975/17-07-2020 του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στην Ε.Δ.Α. του Κέντρου Δι-
αλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

Ζ. Τα έγγραφα υπ’ αρ. 22821/18-08-2020 του Εθνι-
κού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας και 
6171/03-03-2021 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης, προς τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. με θέμα την ένταξη σε παρα-
γωγική λειτουργία των διαδικτυακών υπηρεσιών μέσω 
του Κέντρου Διαλειτουργικότητας.

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

1. Τη διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία 
εργασίας Δημοσίου Υπαλλήλου» από το πληροφοριακό 
σύστημα «Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού 
Δημοσίου» του Υπουργείου Εσωτερικών, στα κάτωθι 
πληροφοριακά συστήματα:

i. «e-Presence.gov.gr» του Εθνικού Δικτύου Υποδομών 
Τεχνολογίας και Έρευνας, με τη μέθοδο getEmployees. Η 
μέθοδος επιστρέφει πληροφορίες για το συγκεκριμένο 
υπάλληλο, σχετικές με τα στοιχεία εργασίας του (Κωδικός 
Φορέα οργανικής θέσης, Ονομασία Φορέα στον οποίο 
κατέχει οργανική θέση ο υπάλληλος, Κωδικός Φορέα, 
Ονομασία Φορέα, Οργανική θέση στον Φορέα).

ii. «Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr» του Υπουρ-
γείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με τη μέθοδο 
getEmployeesExtended. Η μέθοδος επιστρέφει πληρο-
φορίες για τον συγκεκριμένο υπάλληλο, σχετικές με τα 
προσωπικά του στοιχεία και τα στοιχεία εργασίας του 
(Επώνυμο, Όνομα και Πατρώνυμο Υπαλλήλου, Κωδικός 
Φορέα οργανικής θέσης, Ονομασία Φορέα στον οποίο 
κατέχει οργανική θέση ο υπάλληλος, Κωδικός Φορέα, 
Ονομασία Φορέα, Οργανική θέση στον Φορέα).

2. Σκοπός διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας 
στο Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευ-
νας είναι ο έλεγχος πρόσβασης των υπαλλήλων των 
φορέων του Δημοσίου τομέα στη συνεδρίαση φορέ-
ων του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου τομέα 
με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης 
e-Presence.gov.gr, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 429/12.3.2020 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών 
και Επικρατείας «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία ΔΙ-
ΑΔΠ/Α/7841/19.04.2005 κοινής υπουργικής απόφασης 
(Β’ 539)» (Β’ 850) και ιδίως το άρθρο 3.

3. Σκοπός διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας στο 
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι ο έλεγχος 
πρόσβασης των υπαλλήλων φορέων του Δημοσίου το-
μέα σε εφαρμογές της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, σύμ-

φωνα με τον ν. 4727/2020 (Α’ 184) και ιδίως το άρθρο 
26, και την υπό στοιχεία 5620 ΕΞ 2021 απόφαση του 
Υπουργού Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
για την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση εγγράφων 
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκη-
σης (gov.gr - ΕΨΠ) καθώς και για τη χρήση των θυρίδων 
φορέων και χρηστών που τηρούνται σε αυτή» (Β’ 849) 
και ιδίως το άρθρο 4.

4. Η διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας διενεργείται 
μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., 
σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφορι-
ακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., την Πολιτική ορθής 
χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών και σύμφωνα με τις 
διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

5. Οι φορείς της παρ. 1 έχουν την υποχρέωση λήψης 
και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαί-
ων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των 
λαμβανομένων 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. Οι διαχειριστές των 
πληροφοριακών συστημάτων έχουν την υποχρέωση 
χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά 
και μόνον για τον σκοπό που περιγράφεται στην παρού-
σα απόφαση.

6. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μοσχάτο, 19 Ιανουαρίου 2023

Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθμ. απόφ. ΔΣ 213/6/ (2)
Καθορισμός ημερομηνιών έναρξης της Ανάρτη-

σης, των στοιχείων κτηματογράφησης για ακίνη-

τα των περιοχών που κτηματογραφούνται με τη 

σύμβαση «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παρο-

χή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουρ-

γία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περι-

οχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ευρυτανίας 

και Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλά-

δας» και έκδοση απόφασης περί καθορισμού της 

ημερομηνίας μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή η 

υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και η κατάθε-

ση αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος 

για την ανωτέρω υπό κτηματογράφηση περιοχή 

(κωδικός σύμβασης ΚΤ5-13) (παρ. 8β του άρθρου 

2 και παρ. 5 του άρθρου 6Α του ν. 2308/1995). 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 
Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την περ. β της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995, 
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«Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματο-
λογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτη-
ματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις» (Α’ 114), και της 
παρ. 5 του άρθρου 6A του ν. 2308/1995, καθώς και του 
άρθρου 13 του ν. 2308/1995 σε συνδυασμό με τις παρ. 1 
και 11 του άρθρου 1 του ν. 4164/2013 «Συμπλήρωση 
των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες 
ρυθμίσεις» (Α’ 156).

2. Τις παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 1 του ν. 4512/2018 
«Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Με-
ταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προ-
σαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α’ 5).

3. Την παρ. 2 του άρθρου έκτου του ν. 4617/2019 «Κύ-
ρωση του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια σχετικά με την 
πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και 
ισότιμο καταμερισμό των οφειλών που απορρέουν από 
τη χρησιμοποίησή τους, στη Σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών για τη Βιοποικιλότητα και άλλες διατάξεις» (Α’ 88).

4. Το άρθρο 1 του π.δ. 3/2021 (Α΄ 3) σύμφωνα με το 
οποίο μεταφέρεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης η 
Εποπτεία του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

5. Την υπ’ αρ. 2263458/05.01.2023 εισήγηση του Προ-
έδρου του Δ.Σ., ως ασκούντα χρέη Γενικού Διευθυντή.

6. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο
Καθορίζεται η 30-11-2023, ως ημερομηνία μέχρι την 

οποία είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώ-
σεων, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 2 του 
ν. 2308/1995, και η κατάθεση αίτησης διόρθωσης προ-
δήλου σφάλματος κατά τα οριζόμενα στην παρ. 8 του 
άρθρου 2 και την παρ. 5 του άρθρου 6A του ν. 2308/1995 
όπως ισχύουν, στις υπό κτηματογράφηση περιοχές 
στους Καλλικρατικούς Δήμους:

- Δομοκού
- Ελάτειας - Αμφίκλειας
- Λαμιέων, προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣ-

ΚΕΥΗΣ (ΛΙΜΟΓΑΡΔΙΟΥ), ΑΜΟΥΡΙΟΥ, ΑΝΘΗΛΗΣ, ΑΡΓΥ-
ΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΒΑΡΔΑΤΩΝ, ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 

(ΑΛΕΠΟΣΠΙΤΩΝ), ΔΑΜΑΣΤΑΣ, ΔΑΦΝΗΣ, ΔΕΛΦΙΝΟΥ, 
ΔΙΒΡΗΣ, ΔΥΟ ΒΟΥΝΩΝ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΖΗΛΕΥΤΟΥ, 
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ, ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ, ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ, 
ΚΟΜΜΑΤΟΣ, ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ, ΚΟΥΜΑΡΙΤΣΙΟΥ, ΚΩΣΤΑΛΕ-
ΞΗ, ΛΑΔΙΚΟΥΣ, ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ, ΛΟΥΤΡΩΝ ΥΠΑΤΗΣ, 
ΛΥΓΑΡΙΑΣ, ΛΥΧΝΟΥ, ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ, ΜΕΞΙΑΤΩΝ, 
ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ (ΥΠΑΤΗΣ), ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΑΣ, ΜΟΣΧΟΧΩ-
ΡΙΟΥ, ΝΕΟΥ ΚΡΙΚΕΛΛΟΥ, ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ (ΥΠΑΤΗΣ), ΟΙΤΗΣ, 
ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ, ΡΟΔΙΤΣΗΣ, ΡΟΔΩ-
ΝΙΑΣ, ΣΤΑΥΡΟΥ, ΣΤΙΡΦΑΚΑΣ, ΣΥΚΑ ΥΠΑΤΗΣ, ΥΠΑΤΗΣ, 
ΦΡΑΝΤΖΗ

- Λοκρών, προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: ΓΟΥΛΕΜΙΟΥ, 
ΕΞΑΡΧΟΥ, ΚΑΛΑΠΟΔΙΟΥ, ΚΥΡΤΩΝΗΣ, ΛΑΡΥΜΝΗΣ, ΜΕ-
ΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

- Μακρακώμης
- Καμένων Βούρλων, προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: ΑΓΙΑΣ 

ΤΡΙΑΔΟΣ, ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ, ΑΝΑΒΡΑΣ, ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ, 
ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΥ, ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ, ΚΟΜΝΙΝΗΣ, 
ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΗΣ, ΜΩΛΟΥ, ΡΕΓΚΙΝΙΟΥ, ΣΚΑΡΦΕΙΑΣ

- Στυλίδας
της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας και
- Αγράφων
- Καρπενησίου, προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: ΑΓΙΑΣ ΒΛΑ-

ΧΕΡΝΗΣ, ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ, ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΧΑ-
ΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΑΛΕΣΤΙΩΝ, ΑΜΠΛΙΑΝΗΣ (ΣΤΑΥΡΟΠΗ-
ΓΙΟΥ), ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΒΕΛΩΤΩΝ, ΒΟΥΤΥΡΟΥ, ΒΡΑΧΑΣ, 
ΔΕΡΜΑΤΙΟΥ, ΔΟΜΙΑΝΩΝ, ΔΟΜΝΙΣΤΗΣ, ΕΣΩΧΩΡΙΩΝ, 
ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΥ, ΚΑΡΙΤΣΗΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ, 
ΚΑΤΑΒΟΘΡΑΣ, ΚΛΕΙΣΤΟΥ, ΚΡΙΚΕΛΛΟΥ, ΜΕΣΟΚΩΜΗΣ, ΜΙ-
ΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ, ΜΥΡΙΚΗΣ, ΝΟΣΤΙΜΟΥ, ΠΑΠΠΑΡΟΥΣΙΟΥ, 
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ, ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ, ΠΡΟΥ-
ΣΟΥ, ΡΟΣΚΑΣ, ΣΑΡΚΙΝΗΣ, ΣΕΛΛΩΝ, ΣΤΑΒΛΩΝ, ΣΤΑΥ-
ΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΣΤΕΝΩΜΑΤΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ, ΣΥΓΚΡΕΛΛΟΥ, 
ΤΟΡΝΟΥ, ΦΙΔΑΚΙΩΝ, ΦΟΥΡΝΑΣ, ΧΕΛΙΔΟΝΟΣ, ΧΟΧΛΙΑΣ, 
ΨΙΑΝΩΝ

της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2023

Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ   
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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,


