
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ειδική Πιστοποίηση Πρωτοβάθμιας Κοινωνι-
κής Φροντίδας των Ν.Π.Ι.Δ.: α) Σύλλογος Γονέ-
ων και Κηδεμόνων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες 
Νομού Φωκίδας και Φίλων Αυτών και β) Κέντρο 
Θεραπευτικής Ιππασίας Σερρών «ΚΕ.Θ.Ι.Σ.», Ανα-
νέωση Ειδικής Πιστοποίησης Πρωτοβάθμιας 
Κοινωνικής Φροντίδας των Ν.Π.Ι.Δ.: α) Πολιτι-
στικό Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες και μη
«Η ΦΛΟΓΑ», β) Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματεί-
ων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία 
«Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ.» και γ) Εθνική Συνομοσπονδία 
Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) και Ανανέωση 
Πιστοποίησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμι-
ας Κοινωνικής Φροντίδας του Ν.Π.Ι.Δ.: Σύνδεσμος 
Προστασίας Παιδιών και Α.μεΑ.

2 Ειδική Πιστοποίηση Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής 
Φροντίδας των Ν.Π.Ι.Δ.: α) Πανελλήνιος Σύλλογος 
Προστασίας Πασχόντων από Δρεπανοκυτταρική 
και Μικροδρεπανοκυτταρική Αναιμία «ΣΥΠΠΑ-
ΔΡΕΜΙΑ», β) ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITYNOW, Ει-
δική Πιστοποίηση Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής 
Φροντίδας των Ν.Π.Ι.Δ. α) Εκκλησιαστικό Γηρο-
κομείο Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας 
«ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑ», β) Κωστοπούλειος Στέγη 
«Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων μη κερδοσκο-
πικού χαρακτήρα (Μ.Φ.Η.-Μ.Κ.Χ.)» και Ανανέωση 
της Πιστοποίησης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας των Ν.Π.Ι.Δ.
α) Σύλλογος Κοινωνικής Πρωτοβουλίας Βέροιας 
«Πρωτοβουλία για το Παιδί», β) Πανελλήνιος Σύλ-
λογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με 
Προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες 
«Η ΑΜΥΜΩΝΗ».

3 Ανάκληση της υπ’ αρ. 2212.2-1/5084/48013/2017/
30-6-2017 υπουργικής απόφασης, περί εγκα-
τάστασης στην Ελλάδα γραφείου της εταιρείας 
«MATSAS SHIPBROKERS S.A.» με έδρα στα Νησιά 
Μάρσαλ».

4 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 64993/13431/5.9.2011
(Β΄ 2183) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυ-
τικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανι-
σμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αγρινίου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Δ14/20185/186 (1)
Ειδική Πιστοποίηση Πρωτοβάθμιας Κοινωνι-

κής Φροντίδας των Ν.Π.Ι.Δ.: α) Σύλλογος Γονέ-

ων και Κηδεμόνων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες 

Νομού Φωκίδας και Φίλων Αυτών και β) Κέντρο 

Θεραπευτικής Ιππασίας Σερρών «ΚΕ.Θ.Ι.Σ.», 

Ανανέωση Ειδικής Πιστοποίησης Πρωτοβάθμι-

ας Κοινωνικής Φροντίδας των Ν.Π.Ι.Δ.: α) Πολι-

τιστικό Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες και μη

«Η ΦΛΟΓΑ», β) Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματεί-

ων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία 

«Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ.» και γ) Εθνική Συνομοσπονδία 

Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) και Ανανέωση 

Πιστοποίησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-

μιας Κοινωνικής Φροντίδας του Ν.Π.Ι.Δ.: Σύνδε-

σμος Προστασίας Παιδιών και Α.μεΑ. 

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. το άρθρο 5 του ν. 2646/1998 (A΄ 236) «Ανάπτυξη του 

Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες 
διατάξεις»,

2. τις παρ. 1 και 2 περ. δ΄του άρθρου 7 του ν. 3106/2003 
(Α΄ 30) «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοι-
νωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις»,

3. την παρ. 3 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

4. την παρ. 1 περ. α΄ του άρθρου 3 του ν. 3895/2010
(Α΄ 206) «Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργα-
νισμών και φορέων του δημοσίου τομέα»,

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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5. το άρθρο 9 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) Νόμος αρμοδι-
ότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή 
του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματο-
δοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνι-
κής Δημοκρατίας ...της εθνικής οικονομίας»,

6. το άρθρο 7 του ν. 4455/2017 (Α΄ 22) «Εθνικό Μητρώο 
Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων 
Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις»,

7. το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό 
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης»,

8. το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, 
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορι-
σμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,

9. το π.δ. 134/2017 (Α΄ 168) «Οργανισμός Υπ. Εργασίας, 
Κοιν. Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»,

10. το π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση 
Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,

11. την υπ’ αρ. Γ.Π.: Π2γ/οικ.59633/2011 (Β΄ 1310) από-
φαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
«Καθορισμός της μορφής του Αριθμού Μητρώου, στο 
Εθνικό Μητρώο και στο Μητρώο Περιφερειακών Ενο-
τήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα 
Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και στο Ειδικό 
Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. 
Στοιχεία και Διαδικασία Εγγραφής»,

12. την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπ’ αρ. πρ.: Π(2)
γ/οικ. 34029/10-4-2012 (Β΄ 1163), «Πιστοποίηση Φορέων 
Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας του Ιδιω-
τικού Τομέα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και ΜΚΟ 
Εθελοντικού χαρακτήρα»,

13. τις εισηγήσεις του Περιφερειάρχη υπ’ αρ. πρωτ. 
1712/26-3-2020 και των Αντιπεριφερειαρχών με υπ’ 
αρ. πρωτ. α) ΕΜΠ 4/31-3-2020, β) 10/19-2-2020 και τα 
συνημμένα σ’ αυτή έγγραφα, γ) 693/23-4-2020, δ) 845/
13-4-2020 και ε) 275477/30-4-2020,

14. τη θετική γνωμοδότηση του Ε.Κ.Κ.Α σχετικά με την 
πιστοποίηση των ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
ως φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντί-
δας, που μας διαβιβάστηκε με το υπ’ αρ. πρωτ. 3900/
26-5-2020 έγγραφό του,

15. το γεγονός ότι βάσει του ν. 4455/2017 (Β΄ 22) «Εθνι-
κό Μητρώο... και άλλες διατάξεις» έχει πραγματοποιηθεί 
η εγγραφή των κάτωθι φορέων στο ηλεκτρονικό μη-
τρώο, ιδιωτικών φορέων κοινωνικής φροντίδας,

16. το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,  
αποφασίζουμε:

Α. Την Πιστοποίηση ως φορέων παροχής υπηρεσιών 
Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπι-
κού χαρακτήρα των Ν.Π.Ι.Δ.:

α) Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Ειδικές 
Ανάγκες Νομού Φωκίδας και Φίλων Αυτών, με έδρα στην 
Άμφισσα Νομού Φωκίδας

β) Κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας Σερρών, με δ.τ. 
«ΚΕ.Θ.Ι.Σ.» και έδρα στις Σέρρες

Β. Την Ανανέωση της Πιστοποίησης ως φορέων παρο-
χής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα των Ν.Π.Ι.Δ:

α) Πολιτιστικό Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες και 
μη, με δ.τ. «Η ΦΛΟΓΑ» και έδρα στη Γιάννουλη Νομού 
Λάρισας

β) Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κη-
δεμόνων Ατόμων με Αναπηρία, με δ.τ. «Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ.» 
και έδρα στην Ηλιούπολη Αττικής

γ) Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία 
(Ε.Σ.Α.μεΑ.), με έδρα στην Ηλιούπολη Αττικής

Γ. Την Ανανέωση της Πιστοποίησης ως φορέα παρο-
χής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
του Ν.Π.Ι.Δ:

Σύνδεσμος Προστασίας Παιδιών και Α.μεΑ., με έδρα 
στο Χολαργό Αττικής.

Η διάρκεια της ειδικής πιστοποίησης είναι τέσσερα (4) 
έτη από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 2 Ιουνίου 2020

Η Προϊσταμένη 
Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΥ 

Ι

   Αριθμ. Δ14/18774/178 (2)
Ειδική Πιστοποίηση Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής 

Φροντίδας των Ν.Π.Ι.Δ.: α) Πανελλήνιος Σύλλογος 

Προστασίας Πασχόντων από Δρεπανοκυτταρική 

και Μικροδρεπανοκυτταρική Αναιμία «ΣΥΠΠΑ-

ΔΡΕΜΙΑ», β) ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITYNOW, Ει-

δική Πιστοποίηση Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής 

Φροντίδας των Ν.Π.Ι.Δ. α) Εκκλησιαστικό Γηρο-

κομείο Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας 

«ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑ», β) Κωστοπούλειος Στέγη 

«Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων μη κερδοσκο-

πικού χαρακτήρα (Μ.Φ.Η.-Μ.Κ.Χ.)» και Ανανέω-

ση της Πιστοποίησης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-

ροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας των Ν.Π.Ι.Δ. 

α) Σύλλογος Κοινωνικής Πρωτοβουλίας Βέροι-

ας «Πρωτοβουλία για το Παιδί», β) Πανελλήνιος 

Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων 

με Προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες Αναπη-

ρίες «Η ΑΜΥΜΩΝΗ». 

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. το άρθρο 5 του ν. 2646/1998 (Α΄ 236) «Ανάπτυξη του 

Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες 
διατάξεις»,
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2. τις παρ. 1 και 2 περ. δ΄του άρθρου 7 του ν. 3106/2003 
(Α΄ 30) «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοι-
νωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις»,

3. την παρ. 3 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

4. την παρ. 1 περ. α΄ του άρθρου 3 του ν. 3895/2010
(Α΄ 206) «Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργα-
νισμών και φορέων του δημοσίου τομέα»,

5. το άρθρο 9 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) Νόμος αρμοδι-
ότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή 
του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματο-
δοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνι-
κής Δημοκρατίας ...της εθνικής οικονομίας»,

6. το άρθρο 7 του ν. 4455/2017 (Α΄ 22) «Εθνικό Μητρώο 
Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων 
Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».

7. το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό 
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης»,

8. το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, 
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορι-
σμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,

9. το π.δ. 134/2017 (Α΄ 168) «Οργανισμός Υπ. Εργασίας, 
Κοιν. Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»,

10. το π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση 
Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,

11. την υπ’ αρ. Γ.Π.: Π2γ/οικ.59633/2011 (Β΄ 1310) από-
φαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
«Καθορισμός της μορφής του Αριθμού Μητρώου, στο 
Εθνικό Μητρώο και στο Μητρώο Περιφερειακών Ενο-
τήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα 
Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και στο Ειδικό 
Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. 
Στοιχεία και Διαδικασία Εγγραφής»,

12. την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπ’ αρ. Π(2)γ/
οικ. 34029/10-4-2012 (Β΄ 1163), «Πιστοποίηση Φορέων 
Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας του Ιδιω-
τικού Τομέα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και ΜΚΟ 
Εθελοντικού χαρακτήρα»,

13. τις υπ’ αρ. 93368 (3988)/19-2-2020 εισηγήσεις των 
Περιφερειαρχών, των Αντιπεριφ/ρχών υπ’ αρ. 62/21-4-2020, 
4789/19-2-2020, 1357/21-10-2019, 144354/20-2-2020 
και του Περιφερειακού Συμβούλου της Περιφέρειας 
Κεντρ. Μακεδονίας υπ’ αρ. 78109 (531)/17-2-2020,

14. τη θετική γνωμοδότηση του Ε.Κ.Κ.Α σχετικά με την 
πιστοποίηση των Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
ως φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, 
που μας διαβιβάστηκε με το υπ’ αρ. 3574/13-5-2020 έγ-
γραφό του,

15. το γεγονός ότι βάσει του ν.  4455/2017 (Β΄ 22)
«Εθνικό Μητρώο... και άλλες διατάξεις» έχει πραγματο-
ποιηθεί η εγγραφή των φορέων: Πανελλήνιος Σύλλο-
γος Προστασίας Πασχόντων από Δρεπανοκυτταρική 

και Μικροδρεπανοκυτταρική Αναιμία «ΣΥΠΠΑΔΡΕΜΙΑ», 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITYNOW, Κωστοπούλειος Στέγη 
«Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα (Μ.Φ.Η.-Μ.Κ.Χ.)», Πανελλήνιος Σύλλογος Γο-
νέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Προβλήματα 
Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες «Η ΑΜΥΜΩΝΗ», Σύλ-
λογος Κοινωνικής Πρωτοβουλίας Βέροιας «Πρωτοβουλία 
για το Παιδί» και έγινε η έναρξη διαδικασιών εγγραφής 
του φορέα: Εκκλησιαστικό Γηροκομείο Ιεράς Μητρο-
πόλεως Σάμου και Ικαρίας «ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑ» στο 
Ηλεκτρονικό Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινω-
νικής Φροντίδας,

16. το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Α. Την Πιστοποίηση ως φορέων παροχής υπηρεσιών 
Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπι-
κού χαρακτήρα των Ν.Π.Ι.Δ.:

α) Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας Πασχόντων 
από Δρεπανοκυτταρική και Μικροδρεπανοκυτταρική 
Αναιμία με δ.τ.«ΣΥΠΠΑΔΡΕΜΙΑ» και έδρα στο Δήμο Ζω-
γράφου

β) ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ SOLIDARITYNOW, με έδρα στην Αθήνα
Β. Την Πιστοποίηση ως φορέων παροχής υπηρεσιών 

Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκο-
πικού χαρακτήρα των Ν.Π.Ι.Δ.:

α) Εκκλησιαστικό Γηροκομείο Ιεράς Μητροπόλεως 
Σάμου και Ικαρίας «ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑ», με έδρα στο

Καρλόβασι Σάμου
β) Κωστοπούλειος Στέγη με δ.τ.«Μονάδα Φροντίδας 

Ηλικιωμένων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Μ.Φ.Η.-
Μ.Κ.Χ.)» και έδρα στις Σέρρες

Γ. Την Ανανέωση της Πιστοποίησης ως φορέων πα-
ροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
των Ν.Π.Ι.Δ.:

α) Σύλλογος Κοινωνικής Πρωτοβουλίας Βέροιας, με 
δ.τ. «Πρωτοβουλία για το Παιδί» και έδρα στη Βέροια

β) Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φί-
λων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες 
Αναπηρίες «Η ΑΜΥΜΩΝΗ», με έδρα στο Ελληνικό

Στη Δομή Ημιαυτόνομης Διαβίωσης του ανωτέρω φο-
ρέα, με την επωνυμία «Πολίχνη» και έδρα στο Χαλάνδρι, 
δεν χορηγείται Πιστοποίηση Δευτεροβάθμιας Κοινωνι-
κής Φροντίδας διότι, δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις 
του άρθρου 3, παρ. 3, περ. γ., της υπ’ αρ. Γ.Π.: Π (2) γ/
οικ.34029/22-3-2012 (Β΄ 1163) κοινής υπουργικής από-
φασης.

Η διάρκεια της ειδικής πιστοποίησης είναι τέσσερα (4) 
έτη από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 2 Ιουνίου 2020

Η Προϊσταμένη
Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΥ 
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Αριθμ. 2212.2-1/5084/33150/2020 (3)
   Ανάκληση της υπ’ αρ. 2212.2-1/5084/48013/ 

2017/30-6-2017 υπουργικής απόφασης, περί 

εγκατάστασης στην Ελλάδα γραφείου της εται-

ρείας «MATSAS SHIPBROKERS S.A.» με έδρα στα 

Νησιά Μάρσαλ».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη: 
. Τις διατάξεις:
α. του α.ν. 378/1968 (Α΄ 82),
β. του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α΄ 77) και ιδίως την 

παρ. 1,
γ. του άρθρου 4 του ν. 2234/1994 (Α΄ 142),
δ. του άρθρου 25 του ν. 2515/1997 (Α΄ 154),
ε. του άρθρου 34 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312),
στ. του άρθρου 4 του ν. 3752/2009 (Α΄ 40),
ζ. του άρθρου 31 του ν. 4150/2013 (Α΄ 102),
η. του Κεφαλαίου Α΄, του Πρώτου Μέρους, του ν. 4389/ 

2016 (Α΄ 94),
θ. του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),
ι. του άρθρου 59 του ν. 4646/2019 (Α΄ 201),
ια. του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) «Ίδρυση και μετονομα-

σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» 
και ειδικότερα το άρθρο 5 όπως αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 (Α΄ 149) «Τροποποίηση
π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, με-
ταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141)» και τροπο-
ποιήθηκε με το άρθρο 3 π.δ. 98/2012 (Α΄ 160),

ιβ. του π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουρ-
γείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και 
μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής...»,

ιγ. του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, 
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορι-
σμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,

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

ιε. της υπ’ αρ. 3122.18/03/13/11-12-2013 (Β΄ 3263) 
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών-Ανά-
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας-Ναυτιλίας και Αιγαίου, 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 2212.2/25747/2020/
04-05-2020 (Β΄ 1772) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών-Ανάπτυξης και Επενδύσεων-Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής, και των υπ’ αρ. 1246.3/5/94/
1-12-1994 (Β΄ 919) και 1246.3/6/94/1-12-1994 (Β΄ 919) 
κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, 
Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας,

ιστ. της υπ’ αρ. 2212.2-1/5084/48013/2017/30-6-2017 
υπουργικής απόφασης (Β΄ 2335).

2. Την από 21 Μαΐου 2020 αίτηση της εταιρείας 
«MATSAS SHIPBROKERS S.A.», με την οποία ζήτησε την 
ανάκληση της άδειας εγκατάστασης του γραφείου της 
στην Ελλάδα, αποφασίζουμε:

1. Ανακαλούμε την υπ’ αρ. 2212.2-1/5084/48013/2017/ 
30-6-2017 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής (Β΄ 2335) σχετικά με την εγκατά-
σταση στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις των
α.ν. 378/1968 και ν. 27/1975, ν. 814/1978, ν. 2234/1994, 
ν. 3752/2009, ν. 4150/2013, ν. 4646/2019 γραφείου της 
εταιρείας «MATSAS SHIPBROKERS S.A.» με έδρα στα νη-
σιά ΜΑΡΣΑΛ.

2. Η παραπάνω εταιρεία υποχρεώνεται, σύμφωνα με 
το άρθρο 23 του ν. 1360/1983, να εκπληρώσει τις κάθε 
είδους υποχρεώσεις της με το Δημόσιο, μέσα σε δύο (2) 
μήνες από την έκδοση της παρούσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 2 Ιουνίου 2020

  Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. 79676 (4)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 64993/13431/5.9.2011

(Β΄ 2183) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ.

Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού 

Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αγρινίου.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙ-

ΚΡΑΤΗΣ» (Α΄ 87) και ιδίως των άρθρων 97 και 280.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 139/2010

(Α΄ 232) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.  3584/2007
(Α΄ 143) και των π.δ. των 22/1990 (Α΄ 7) και 50/2001
(Α΄ 39), καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία «περί αρμο-
διοτήτων των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47) 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γρα-
φειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκα-
τάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», καθώς και του 
άρθρου 28Α του ίδιου νόμου, το οποίο προστέθηκε με το 
άρθρο 24 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21) «Μέτρα για την επιτά-
χυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» και 
την 15870/15.05.2017 (ΥΟΔΔ 250) υπουργική απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού Συντονιστή 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 91 του ν.  4583/2018
(Α΄ 212) «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των 
συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
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Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη 
διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις».

7. Την υπ’ αρ. 140634/22.06.2017 (Β΄ 2208) απόφαση 
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί μεταβίβασης 
δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Συντονιστή».

8. Την υπ’ αρ. 64993/13431/5.9.2011(Β΄ 2183) απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου περί ψήφισης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, τις υπ’ αρ. 64993/ 
13431/2011 (Β΄ 2183), 86280/9488/2013 (Β΄ 2736), 141908/
13791/2013 (Β΄ 3413) και 134831/13928/2015 (Β΄ 2534), 
164209/16710/2015 (Β΄ 2980) αποφάσεις του Γενικού 
Γραμματέα και τις υπ’ αρ. 186326/21.08.2017 (Β΄ 3167), 
20794/18.02.2019 (Β΄ 583), 33521/21.02.2019 (Β΄ 619) και 
43574/14.04.2020 (Β΄ 1665) αποφάσεις του Συντονιστή 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας 
και Ιονίου, περί έγκρισης της τροποποίησης-συμπλήρω-
σης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Αγρινίου.

10. Την υπ’ αρ. 52/30.03.2020 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου, αναφορικά με την τρο-
ποποίηση του ΟΕΥ του Δήμου.

11. Την 56/15.04.2020 γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου υπαλλήλων OTA Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας σε 
ορθή επανάληψη.

12. Το 14337/08.05.2020 έγγραφο του Δημάρχου Αγρι-
νίου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την 52/30.03.2020 απόφαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου Αγρινίου, αναφορικά με τροποποί-
ηση του ΟΕΥ του Δήμου και τροποποιούμε την υπ’ αρ. 
64993/13431/5.9.2011 (Β΄ 2183) απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την πρόβλεψη, όπως πα-
ρακάτω:

Α΄ Συστήνεται Γραφείο Εθελοντισμού υπαγόμενο 
απευθείας στον Δήμαρχο, το οποίο ασχολείται με θέματα 
εθελοντισμού όπως αυτά διεκπεραιώνονται έως σήμερα 
από την ΑΚΤΙΝΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ του Δήμου Αγρινίου.

Αρμοδιότητες:
1. Ενημερώνει-πληροφορεί-ευαισθητοποιεί σε θέματα 

εθελοντισμού και αλληλεγγύης του πολίτες του Δήμου 
(με δράσεις, εκθέσεις, εκδηλώσεις) έτσι ώστε να δημι-
ουργηθεί η κατάλληλη κουλτούρα.

2. Διοργανώνει σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμ-
ματα εθελοντικών δράσεων με σκοπό την κατάρτιση των 
πολιτών και την απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων 
και δεξιοτήτων στην αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών 
και άλλων κοινωνικών προβλημάτων ώστε να δημιουρ-
γηθεί η απαραίτητη κουλτούρα και τεχνογνωσία στις 
ενδιαφερόμενες ομάδες πολιτών.

3. Τηρεί και επικαιροποιεί Μητρώο εθελοντών.
4. Καταρτίζει ετήσιο πρόγραμμα δράσεων
5. Διοργανώνει την παρουσίαση της ιδέας του εθε-

λοντισμού μέσω εκδηλώσεων και άλλων πρότυπων εκ-
παιδευτικών προγραμμάτων στις σχολικές μονάδες του 
Δήμου προκειμένου να συμβάλλει στην διάδοση του 
ιδεώδους του εθελοντισμού.

6. Επιδιώκει την συνεργασία με άλλους δήμους της χώ-
ρας άλλα και δήμους των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης σε θέματα αλληλεγγύης και εθελοντισμού με τελικό 
στόχο μέσω ανταλλαγής προγραμμάτων ή υιοθέτησης 
νέων δράσεων το όφελος της τοπικής κοινωνίας με την 
διεύρυνση των τομέων παρέμβασης του Γραφείου.

7. Οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα ασκούνταν από 
την Ακτίνα εθελοντισμού του Δήμου Αγρινίου.

Β΄ Στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αγρινίου έχει συσταθεί και 
λειτουργεί Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προ-
στασίας υπαγόμενο στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος 
και Πρασίνου. Μετά το ν. 4662/2020 (τ.Α΄):

1) Το τμήμα παραμένει ως Τμήμα Περιβάλλοντος και 
με αρμοδιότητες αυτές που αναφέρονται στον Ο.Ε.Υ. του 
Δήμου ( Β΄ 2183/2011) ήτοι από την παράγραφο 1 έως 
και την παράγραφο 8.

Οι παράγραφοι 9 και 10 καταργούνται και
2) Συστήνεται σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4662/ 

2020 Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας υπαγόμε-
νο απευθείας στον Δήμαρχο, το οποίο στελεχώνεται με 
προσωπικό αποκλειστικής απασχόλησης επί θεμάτων 
πολιτικής προστασίας και έχει τις αρμοδιότητες που 
προβλέπονται από το άρθρο 21 του ιδίου νόμου ήτοι:

Αρμοδιότητες:
1. Συντονίζει κατά χωρική αρμοδιότητα το έργο της 

πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, 
αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών, 
σύμφωνα με τις μεθόδους οργάνωσης, τα όργανα και 
την κατανομή αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στις 
διατάξεις του παρόντος.

2. Παρέχει την αναγκαία συνδρομή στη δράση των 
Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.

3. Προγραμματίζει και υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης των πολιτών για ζητήματα πολι-
τικής προστασίας.

4. Αναλαμβάνει κάθε αναγκαία πρωτοβουλία, ενέργεια 
και δράση για τη συνδρομή του Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. και των λοι-
πών εμπλεκόμενων φορέων σε επίπεδο αναγνώρισης, 
εκτίμησης και ανάλυσης της επικινδυνότητας εκδήλω-
σης καταστροφών.

5. Με αποκλειστική ευθύνη του οικείου Δημάρχου συ-
ντάσσεται, υποχρεωτικά εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από 
τη δημοσίευση του παρόντος, Τοπικό Σχέδιο Αντιμετώ-
πισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης Συνεπειών για 
φυσικές, τεχνολογικές καταστροφές και λοιπές απειλές 
εντός της χωρικής Επικράτειας του Δήμου. Στο Τοπικό 
Σχέδιο περιγράφεται η οργάνωση της αντιμετώπισης 
και βραχείας αποκατάστασης των φυσικών και τεχνο-
λογικών καταστροφών και λοιπών απειλών και προσδι-
ορίζεται το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού, υλικών 
και μέσων Πολιτικής Προστασίας, που μπορούν να διατε-
θούν. Περιλαμβάνει Γενικό Μέρος με διατάξεις που έχουν 
εφαρμογή σε κάθε καταστροφή και Παραρτήματα, τα 
οποία εξειδικεύουν τις διατάξεις του Γενικού Μέρους για 
καταστροφές σχετιζόμενους με ειδικούς κινδύνους. Το 
Τοπικό Σχέδιο είναι εναρμονισμένο με τα Γενικά Σχέδια 
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της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και τις 
σχετικές οδηγίες σχεδίασης της Διεύθυνσης Σχεδιασμού 
και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμ-
ματείας Πολιτικής Προστασίας και υποβάλλεται στην 
Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, η οποία και το ειση-
γείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο το εγκρίνει, 
μετά τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Γραμματείας Πολι-
τικής Προστασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

6. Συμβάλλει στην υλοποίηση των προγραμμάτων 
εκπαίδευσης της Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας σε 
θέματα πολιτικής προστασίας και συμμετέχει σε ασκή-
σεις, σε συνεργασία με την Περιφέρεια και άλλους όμο-
ρους Δήμους, με σκοπό την αξιολόγηση απόδοσης των 
ανωτέρω Σχεδίων.

7. Τηρεί και κοινοποιεί σε μηνιαία βάση στον Περιφε-
ρειακό Συντονιστή επικαιροποιημένη κατάσταση του 
διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού, των μέσων και 
υλικών πολιτικής προστασίας, παρακολουθώντας το 
επίπεδο ετοιμότητας τους, σύμφωνα με τις οδηγίες του. 
Στην κατάσταση αυτή συμπεριλαμβάνεται το ανθρώπινο 
δυναμικό, υλικά και μέσα που διατίθενται εκτός Δήμου 
για την παροχή υποστήριξης σε καταστάσεις επιπέδου 
έκτακτης ανάγκης «Επιπέδου 4» (Red Code).

8. Υποβάλλει, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες 
οδηγίες του Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π., εισηγήσεις: αα. Στον Δήμο για 
την κατάρτιση του οικείου προϋπολογισμού πολιτικής 
προστασίας και την αξιοποίηση συγχρηματοδοτούμε-
νων προγραμμάτων ενίσχυσης.

ββ. Στο Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. για την κατάρτιση του Τοπικού 
Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας.

9. Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π..
10. Συνάπτει μνημόνια συνεργασίας παροχής υπηρε-

σιών, υλικών και μέσων με ιδιωτικούς φορείς.
Στο Τμήμα θα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ 

όλων των κλάδων και ειδικοτήτων και εν ελλείψει TE 
όλων των κλάδων και ειδικοτήτων.

Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον 
δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου Αγρινίου.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 64993/13431/5.9.2011(Β΄ 
2183) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου περί ψήφισης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας και οι υπ’ αρ. 64993/13431/2011 (Β΄ 2183), 
86280/9488/2013 (Β΄ 2736), 141908/13791/2013 (Β΄ 3413) 
και 134831/13928/2015 (Β΄ 2534), 164209/16710/2015 
(Β΄ 2980), 186326/21.08.2017 (Β΄3167), 20794/18.02.2019 
(Β΄ 583), 33521/21.02.2019 (Β΄ 619) και 43574/14.04.2020 
(Β΄ 1665) αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 2 Ιουνίου 2020

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ   
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*02023411606200008*

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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