
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Α1α/οικ.22817 
Περί λεπτομερειών σύστασης και περί συγκρό-

τησης και λειτουργίας Κινητών Ομάδων Υγείας 

(Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού για την αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδο-

ση του κορωνοϊού COVID-19. 

Ο  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 1 του άρθρου τεσσαρακοστού 

τετάρτου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 68) και ειδικότερα της εξουσιο-
δοτικής διάταξης του τρίτου εδαφίου της ίδιας ως άνω 
παραγράφου,

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

γ) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α΄ 148), όπως ισχύει,

δ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α΄ 181), όπως ισχύει,

ε) της με αριθ. 340/2019 απόφασης του Πρωθυπουρ-
γού και του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο 
Σκυλακάκη» (Β’ 3051),

στ) του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192), όπως ισχύει.

2. Την υπ’ αρ. πρωτ. Β2, Β3/οικ.22687/3.4.2020 Εισήγη-
ση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών, όπως αυτή προβλέπεται στις διατάξεις 
της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α’).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού ΠΔΕ 
2020 (ΣΑΕ 491/1) ύψους 10.754.807,69 ευρώ στο πλαίσιο 
εφαρμογής του επιχειρησιακού προγράμματος «Μεταρ-
ρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014- 2020», ενάριθμο έργο 
2020 ΣΕ 491 10000.

4. Ειδικότερα, την ανάγκη ρύθμισης των επιμέρους λε-
πτομερειών σύστασης των Κ.ΟΜ.Υ. Ειδικού Σκοπού, της 

ημερομηνίας έναρξης λειτουργίας τους, τον καθορισμό 
των επιμέρους περιοχών ευθύνης τους στην Επικράτεια, 
των λεπτομερειών δράσης τους, τη λειτουργική τους 
ένταξη, τη διασύνδεσή τους με άλλες μονάδες και ορ-
γανικές δομές αναφοράς, τα επιμέρους προσόντα του 
στελεχιακού δυναμικού, τη διαδικασία πρόσληψης προ-
σωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμέ-
νου Χρόνου, τις ειδικότητες απασχόλησης, το χρονικό 
διάστημα της σύμβασης εργασίας, το ύψος των αμοι-
βών προσωπικού, τις δαπάνες υλοποίησης των ανωτέρω 
δράσεων, καθώς και τις λεπτομέρειες υλοποίησης της 
πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ' οίκον 
υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων 
βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κο-
ρωνοϊού COVID-19», αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σύσταση ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού μέσω 
της υλοποίησης της πράξης «Δημιουργία 
δικτύου νοσηλευτών για κατ' οίκον υπηρεσίες 
νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων 
βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά 
κρούσματα κορωνοϊού COVID- 19»

1. O Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), 
Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), που ιδρύ-
θηκε με τον ν. 4633/2019 και υπάγεται στην εποπτεία 
του Υπουργού Υγείας, αναλαμβάνει την συγκρότηση 
και λειτουργία των προβλεπόμενων από την παρ. 1 του 
άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 20.3.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 68) Κινη-
τών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ) Ειδικού Σκοπού, μέσω του 
σχεδιασμού και της υλοποίησης της πράξης «Δημιουρ-
γία δικτύου νοσηλευτών για κατ' οίκον υπηρεσίες νο-
σηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού 
υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού 
COVID-19». Το φυσικό αντικείμενο της εν λόγω πράξης 
ειδικότερα, αφορά σε:

α) Δημιουργία και λειτουργία πεντακοσίων (500) 
ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού για τη λήψη δειγμάτων βιολογι-
κού υλικού και νοσηλευτική βοήθεια σε ύποπτα ή πιθα-
νά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19 κατ΄οίκον υπό την 
καθοδήγηση και τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

β) Μίσθωση έως πεντακοσίων (500) οχημάτων και 
προμήθεια καυσίμων για τις μετακινήσεις των ΚΟΜΥ 
Ειδικού Σκοπού.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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γ) Προμήθεια εξοπλισμού ατομικής προστασίας για τα 
μέλη των ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού.

δ) Προμήθεια και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού.
ε) Προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης 

των συμβάντων των ΚΟΜΥ, Ειδικού Σκοπού.
στ) Εκπαίδευση δύο χιλιάδων (2.000) νέων επαγγελμα-

τιών υγείας σε Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και ΕΚΑΒ και 
χιλίων (1.000) μελών ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού.

ζ) Ενίσχυση του τηλεφωνικού κέντρου του ΕΟΔΥ για 
τη διαχείριση των κλήσεων για τους σκοπούς των ΚΟΜΥ 
Ειδικού Σκοπού με υλικοτεχνική υποδομή και ανθρώ-
πινο δυναμικό εκατό (100) νέων στελεχών, το οποίο θα 
εκπαιδευτεί για τον σκοπό αυτό.

η) Αξιολόγηση της δράσης. Η αξιολόγηση της εμπει-
ρίας που αποκτήθηκε από τη δράση, όσον αφορά στις 
διαδικασίες, στην επίτευξη των στόχων και σε ειδικές 
ανάγκες που αφορούν σε προσωπικό, θα εξετάσει ποια 
στοιχεία μπορούν να συμπεριληφθούν και με ποια μορ-
φή στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ).

θ) Συνδρομή τεχνικού συμβούλου για την αρωγή του 
ΕΟΔΥ στις διαδικασίες πρόσληψης και διαχείρισης του 
προσωπικού της εν λόγω δράσης.

2. Συνιστώνται συνολικά πεντακόσιες (500) Κ.ΟΜ.Υ. 
Ειδικού Σκοπού ως πρωτοβάθμιες μονάδες παροχής 
φροντίδων υγείας, οι οποίες εντάσσονται λειτουργικά 
στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), με 
ημερομηνία έναρξης λειτουργίας τους την 8η Απρι-
λίου 2020 (8.4.2020). Οι περιοχές δραστηριοποίησής 
τους στην Επικράτεια προσδιορίζονται από τον ΕΟΔΥ 
ως φορέα υλοποίησης σύμφωνα με τη στρατηγική 
των ελέγχων και με κριτήριο την έμφαση που πρέπει 
να προσδίδεται σε τοπικούς ελέγχους συγκεκριμένων 
γεωγραφικών περιοχών. Επιμέρους σημεία αυξημένης 
δραστηριοποίησης εντός της ελληνικής Επικράτειας 
μπορεί να προσδιορίζονται ειδικότερα από τον ΕΟΔΥ 
ως φορέα υλοποίησης, σύμφωνα με τη στρατηγική και 
τα κριτήρια του προηγούμενου εδαφίου, ανάλογα με τις 
ανάγκες κατά την εξέλιξη της πανδημίας.

3. Οι συνιστώμενες ΚΟΜΥ εντάσσονται στο δίκτυο 
της Πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διασυνδέο-
νται μέσω της Πρωτοβάθμιας φροντίδας και με άλλες 
οργανικές μονάδες παροχής υγείας. Ως επόπτης κάθε 
ΚΟΜΥ ορίζεται ένας ιατρός της οικείας ΤΟΜΥ είτε, σε 
περίπτωση έλλειψης, ιατρός της οικείας ΔΥΠΕ στην οποία 
η οικεία ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού δραστηριοποιείται. Κάθε 
ΚΟΜΥ αποτελείται από κλιμάκιο τουλάχιστον δύο ατό-
μων: τουλάχιστον έναν νοσηλευτή και έναν οδηγό.

4. Η διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού διενερ-
γείται από τον ΕΟΔΥ ως φορέα υλοποίησης. Ειδικότερα, 
προσλαμβάνονται, με απόλυτη σειρά χρονικής προτε-
ραιότητας αίτησης, συνολικά οι ακόλουθες ειδικότητες:

Α) πεντακόσιες (500) θέσεις ΔΕ νοσηλευτών για τη 
στελέχωση των ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού.

Β) πεντακόσιες (500) θέσεις ΔΕ φυσικών προσώπων με 
δίπλωμα οδήγησης για τη στελέχωση των ΚΟΜΥ Ειδικού 
Σκοπού.

Γ) εκατό (100) θέσεις ΠΕ διοικητικού για τη στελέχωση 
του τηλεφωνικού κέντρου του ΕΟΔΥ.

5. Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται με συμβάσεις 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διαρκεί-
ας τριών (3) μηνών, με δυνατότητα παράτασής τους για 
ένα επιπλέον τρίμηνο. Το προσλαμβανόμενο προσωπικό 
θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου 
Β΄ του ν. 4354/2015 (A’ 176).

6. Οι δαπάνες υλοποίησης των ανωτέρω δράσεων κα-
λύπτονται από την πράξη «Δημιουργία δικτύου νοσηλευ-
τών για κατ' οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας 
και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα 
πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19». Η εκτιμώμενη 
δαπάνη για το προσωπικό ανέρχεται κατ’ εκτίμηση στο 
ποσό των 5.010.000€, για την πρώτη φάση των δράσεων, 
στο οποίο περιλαμβάνεται και το κόστος των ασφαλιστι-
κών εισφορών του εν λόγω προσωπικού.

7. Οι προσλήψεις της παρ. 5 του παρόντος διενεργού-
νται κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
από τον ΕΟΔΥ, ως φορέα υλοποίησης. Η πρόσκληση 
αναρτάται στον επίσημο ιστότοπο του ΕΟΔΥ και στο 
κατάστημα της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου 
Υγείας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον μιας ημέρας 
και μέχρι πλήρωσης όλων των θέσεων εργασίας. Στην 
πρόσκληση αναφέρεται υποχρεωτικά ο συνολικός αριθ-
μός των θέσεων, η κατανομή τους ανά κατηγορία και 
κλάδο, τα απαιτούμενα προσόντα και δικαιολογητικά 
των υποψηφίων, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, 
καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Οι ενδιαφε-
ρόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους όπως ορίζεται 
στην οικεία προκήρυξη, μετά των απαιτούμενων δικαι-
ολογητικών.

8. Ο ΕΟΔΥ προβαίνει άμεσα στην πρόσληψη των επιλε-
γέντων κατά σειρά υποβολής αίτησης, χωρίς να προβλέ-
πεται διαδικασία υποβολής ενστάσεων μέχρι πλήρωσης 
όλων των θέσεων εργασίας.

Άρθρο 2
Δικαιούχος πράξης και φορείς λειτουργίας της

Για την πράξη «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών 
για κατ' οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και 
λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πι-
θανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19», η οποία έχει 
ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Μεταρρύθμι-
ση Δημοσίου Τομέα», η διαχείριση του οποίου ασκείται 
από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του επιχειρησιακού 
προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-
2020», η οποία υπάγεται στην Ειδική Γραμματεία Διαχεί-
ρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΑ και ΕΚΤ του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δικαιούχος είναι ο ΕΟΔΥ, 
φορέας πρότασης το Υπουργείο Υγείας και φορείς λει-
τουργίας της το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΔΥ.

Άρθρο 3
Ρύθμιση λεπτομερειών για την υλοποίηση 
της πράξης σε σχέση με τις αρμοδιότητες του 
Υπουργείου Υγείας

1. Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Δημιουργία 
δικτύου νοσηλευτών για κατ' οίκον υπηρεσίες νοσηλευ-
τικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού 
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από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19»,
το Υπουργείο Υγείας αποτελεί τον βασικό φορέα συντο-
νισμού, μέσω τριμελούς επιστημονικής επιτροπής επο-
πτείας, που ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας, με έργο 
την υποστήριξη του ΕΟΔΥ.

2. Ειδικότερα στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Υγείας 
αναλαμβάνει:

• Να διευκολύνει το επιστημονικό προσωπικό, που θα 
απασχοληθεί με την υλοποίηση του αντικειμένου της 
πράξης, στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων 
και πληροφοριών.

• Να ορίσει τους εκπροσώπους του στις αντίστοιχες 
Επιτροπές διενέργειας/ αξιολόγησης και παραλαβής 
διαγωνισμών προμηθειών/υπηρεσιών. Για τον σκοπό 
αυτό, συγκροτούνται τριμελείς επιτροπές, στις οποίες 
ο Υπουργός Υγείας ορίζει τα δύο (2) μέλη και σε πεντα-
μελείς επιτροπές, στις οποίες ορίζει τα τρία (3) μέλη, 
συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου των επιτροπών.

• Να παρέχει στον ΕΟΔΥ τις αναγκαίες πληροφορίες 
και μελέτες, που έχει στη διάθεσή του, για την επιτυχή 
εκτέλεση του έργου.

• Να προετοιμάσει τις δομές Υγείας για την υποδοχή 
της πράξης.

• Να φροντίσει για τη διαμόρφωση του απαραίτητου 
οργανωτικού πλαισίου εφαρμογής της πράξης.

• Να καθοδηγήσει τον ΕΟΔΥ στην ανάπτυξη των κα-
τάλληλων μηχανισμών επικοινωνίας για την εξυπηρέ-
τηση του έργου τρίτων φορέων (συνεργαζόμενων και 
εποπτευόμενων από το Υπουργείο).

• Να εκτελεί τις υποχρεώσεις του ως Υπεύθυνος Επε-
ξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως αυτές προ-
κύπτουν από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία 
Δεδομένων της ΕΕ (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απρι-
λίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδο-
μένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ).

Ο Υπουργός Υγείας εκδίδει όλες τις απαραίτητες απο-
φάσεις μετά από εισήγηση της τριμελούς επιστημονικής 
επιτροπής εποπτείας.

Άρθρο 4
Ρύθμιση λεπτομερειών για την υλοποίηση της 
πράξης σε σχέση με τις αρμοδιότητες του ΕΟΔΥ

Ο ΕΟΔΥ, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Δημι-
ουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ' οίκον υπηρεσίες 
νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογι-
κού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού 
COVID-19», αναλαμβάνει:

α) Την οργάνωση και τον σχεδιασμό των απαραίτητων 
υλοποιήσεων.

β) Την σύνταξη Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πρά-
ξης μετά από συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες του 
Υπουργείου Υγείας.

γ) Να ορίσει τους εκπροσώπους του στις αντίστοιχες 
Επιτροπές διενέργειας/ αξιολόγησης και παραλαβής δια-
γωνισμών προμηθειών/υπηρεσιών. Σε τριμελείς επιτρο-
πές ορίζει το ένα (1) μέλος και σε πενταμελείς επιτροπές 
ορίζει τα δύο (2) μέλη.

δ) Τη σύνταξη τευχών Διακήρυξης στο πλαίσιο της 
πράξης, στα οποία θα περιλαμβάνονται το σύνολο των 
λειτουργικών απαιτήσεων και προδιαγραφών που θα 
έχει θέσει η τριμελής επιστημονική επιτροπή του Υπουρ-
γείου Υγείας.

ε) Τη διενέργεια διαδικασιών επιλογής αναδόχων 
(όπου απαιτείται).

στ) Τη διαχείριση και παρακολούθηση υλοποίησης 
της πράξης.

ζ) Την Παραλαβή της πράξης.
η) Την Υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας της πράξης.
θ) Τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας στελεχών της, 

που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και τις λειτουργικές 
διαδικασίες και τη διάθεση του απαραίτητου προσωπι-
κού για την υλοποίηση της πράξης.

ι) Τη συνεργασία με τους, καθ’ υπόδειξη από το Υπουρ-
γείο, φορείς στο πλαίσιο της πράξης.

ια)Την περιοδική υποβολή στο Υπουργείο, τριμηνιαίων 
αναφορών προόδου για την εξέλιξη του φυσικού αντι-
κειμένου της πράξης.

ιβ) Την άμεση ενημέρωση του Υπουργείου για την 
εμφάνιση δυσλειτουργιών και εμποδίων τεχνικής και 
διοικητικής ολοκλήρωσης.

ιγ) Να εκτελεί τις υποχρεώσεις του ως Εκτελών την 
Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων, όπως αυτές 
προκύπτουν από τον Γενικό Κανονισμό για την Προ-
στασία Δεδομένων της ΕΕ (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλο-
φορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ).

Άρθρο 5
Λοιπές διατάξεις

1. Το έργο «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ' 
οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγ-
μάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρού-
σματα κορωνοϊού COVID-19», υπόκειται στο θεσμικό 
πλαίσιο και στις εφαρμοστικές διατάξεις του συγχρη-
ματοδοτούμενου προγράμματος της χρηματοδοτικής 
περιόδου 2014-2020.

2. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και φυσικά πρόσωπα 
οφείλουν να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία περί 
προσωπικών δεδομένων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 3 Απριλίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός  Ανάπτυξης
Οικονομικών και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ 

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ   

Υγείας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
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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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