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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

2 Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

1  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

   Αριθμ. Δ12 α/100831 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 28455/24.3.2022 

κοινής υπουργικής απόφασης «Σύνθεση, συ-

γκρότηση και λειτουργία Ειδικών Επιτροπών Αξι-

ολόγησης Διεπιστημονικού Χαρακτήρα του άρ-

θρου 36 παρ. 3 του ν. 4837/2021» (Υ.Ο.Δ.Δ. 242). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 

ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4837/2021 «Πρόληψη και αντιμετώπιση πε-

ριστατικών κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων, 
Πρόγραμμα «Κυψέλη» για την αναβάθμιση της ποιότη-
τας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε βρεφικούς, βρε-
φονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, διατάξεις για 
την προώθηση της αναδοχής και της υιοθεσίας, “Προ-
σωπικός Βοηθός για τα Άτομα με Αναπηρία” και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 178) και ιδίως την παρ. 1 του άρθρου 39, 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 58 του 
ν. 4940/2022 (Α’ 112).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

3. 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).

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

5. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

6. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

7. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

8. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168).

9. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α’ 180).

10. Την υπό στοιχεία Υ2/9-7-2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού 
και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

11. Tην υπό στοιχεία Υ70/30 -10-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

12. Την υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25-7-2019 κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασί-
ας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Δόμνα - Μαρία Μιχαηλίδου» (Β’ 3053).

13. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ.  63/2005, 
A’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

14. Τις αποφάσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονι-
σμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών 
υπό στοιχεία 36402 ΕΞ/17.3.2022 και 36382 ΕΞ/17.3.2022, 
όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 121504 ΕΞ/ 
30.8.2022 απόφαση.

15. Την υπό στοιχεία 28455/24-3-2022 κοινή υπουρ-
γική απόφαση «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία 
Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης Διεπιστημονικού 
Χαρακτήρα του άρθρου 36 παρ. 3 του ν. 4837/2021» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 242).

16. Την υπ’ αρ. 80957/2-9 -2022 εισηγητική έκθεση 
οικονομικών επιπτώσεων σύμφωνα με την περ. ε’ της 
παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσι-
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ονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 88).

17. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
προκαλείται οικονομική επιβάρυνση ύψους 37.000 ευρώ 
σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείο Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων, το οποίο καλύπτεται από 
πιστώσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
1. Η υπό στοιχεία 28455/24.3.2022 κοινή υπουργική 

απόφαση «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία Ειδικών 
Επιτροπών Αξιολόγησης Διεπιστημονικού Χαρακτήρα 
του άρθρου 36 παρ. 3 του ν. 4837/2021» (Υ.Ο.Δ.Δ. 242), 
η οποία από την έναρξη ισχύος της παρούσας φέρει τον 
τίτλο «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κεντρικής 
Επιτροπής Αξιολόγησης, Επιτροπής Συντονισμού και 
Παρακολούθησης και Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης 
Διεπιστημονικού Χαρακτήρα του άρθρου 36 παρ. 3 του 
ν. 4837/2021», τροποποιείται ως εξής:

α. Το άρθρο 1 τροποποιείται και διαμορφώνεται ως 
εξής:

«Για τις ανάγκες της πιλοτικής εφαρμογής του Προ-
γράμματος «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπη-
ρία» του Μέρους Δ’ του ν. 4837/2021 (στο εξής «Πρό-
γραμμα») συστήνονται και συγκροτούνται Κεντρική 
Επιτροπή Αξιολόγησης (στο εξής «Κεντρική Επιτροπή»), 
Επιτροπή Συντονισμού και Παρακολούθησης και Ειδικές 
Επιτροπές Αξιολόγησης Διεπιστημονικού Χαρακτήρα 
(στο εξής «Ειδικές Επιτροπές»)».

β. Η παρ. 1 του άρθρου 3 τροποποιείται και διαμορ-
φώνεται ως εξής:

«1. Κάθε Ειδική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τα-
κτικά μέλη των ακόλουθων ειδικοτήτων:

α) κοινωνικό λειτουργό, μέλος του Συνδέσμου Κοινω-
νικών Λειτουργών Ελλάδος και

β) εργοθεραπευτή, μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου 
Εργοθεραπευτών ή φυσικοθεραπευτή, μέλος του Πα-
νελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών ή ψυχολόγο.

Τα τακτικά μέλη αναπληρώνονται από ισάριθμα ανα-
πληρωματικά, ανά ειδικότητα. Για τον σκοπό συγκρότη-
σης των επιτροπών ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθερα-
πευτών, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών 
και ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος 
καταρτίζουν και τηρούν σε ηλεκτρονική μορφή ειδικό 
κατάλογο αξιολογητών, που περιλαμβάνει αντίστοιχα 
μέλη τους που δηλώνουν την πρόθεση συμμετοχής τους 
στο Πρόγραμμα ως αξιολογητές, μετά από δημοσίευ-
ση σχετικής πρόσκλησης από καθένα εκ των ανωτέρω 
συλλογικών φορέων, στην οποία ορίζονται τα κριτήρια 
επιλογής τους. Κατόπιν δημοσίευσης σχετικής πρόσκλη-
σης του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και Καταπολέμησης της Φτώχειας στην οποία ορίζονται 
τυχόν κριτήρια επιλογής, ψυχολόγοι με άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος δηλώνουν την πρόθεση συμμετοχής τους 
στο Πρόγραμμα ως αξιολογητές, με σκοπό την κατάρ-
τιση ειδικού καταλόγου ψυχολόγων που τηρείται στη 
Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι Ειδικές 

Επιτροπές συγκροτούνται από τους εγγεγραμμένους 
στους ανωτέρω ειδικούς καταλόγους σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 3».

γ. Η παρ. 5 του άρθρου 3 τροποποιείται και διαμορ-
φώνεται ως εξής:

«5. Οι επιμέρους Ειδικές Επιτροπές συγκροτούνται με 
απόφαση της Κοινωνίας της Πληροφορίας Μονοπρό-
σωπη Α.Ε. («ΚτΠ») που αποτελεί φορέα υλοποίησης του 
πιλοτικού προγράμματος, από τα πρόσωπα που είναι 
εγγεγραμμένα στους ειδικούς καταλόγους της παρ. 1 
του άρθρου 3, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα 
και την εντοπιότητά τους σε σχέση με την Περιφερειακή 
Ενότητα, στην οποία ορίζονται».

δ. Στην παρ. 7 του άρθρου 3 προστίθεται τελευταίο 
εδάφιο και η παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής:

«7. Τα μέλη των Ειδικών Επιτροπών συμμετέχουν υπο-
χρεωτικώς σε επιμορφωτικό Πρόγραμμα που περιλαμ-
βάνει κατ’ ελάχιστο το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το 
Πρόγραμμα, διεθνείς πρακτικές, μοντέλα της αναπηρίας 
και δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας, ανάγκες 
και εμπόδια που τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζουν 
στην καθημερινή τους ζωή, χρήση ορθής ορολογίας και 
χρήση εργαλείων αξιολόγησης. Το Πρόγραμμα επιμόρ-
φωσης σχεδιάζεται και καταρτίζεται από την Πρόεδρο 
και την Αντιπρόεδρο της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολό-
γησης του άρθρου 7 με εφάπαξ αποζημίωση εκάστης 
1.500 ευρώ πριν από την έναρξη των αξιολογήσεων της 
Α’ φάσης».

ε. Το άρθρο 6 τροποποιείται και διαμορφώνεται ως 
εξής:

«Τα μέλη των Ειδικών Επιτροπών μπορεί να παυθούν 
με απόφαση της ΚτΠ, για σοβαρή παράβαση των κα-
θηκόντων τους. Ως σοβαρή παράβαση νοείται ιδίως 
η αδικαιολόγητη αποχή από 2 συνεχείς ή 4 συνολικά 
αξιολογήσεις, κάθε προσπάθεια αποκόμισης αθέμιτου 
προσωπικού οφέλους από την συμμετοχή τους στο 
Πρόγραμμα, οποιαδήποτε ψευδής δήλωση και οποια-
δήποτε πράξη αντίθετη στις προβλέψεις του θεσμικού 
πλαισίου που διέπει τον Προσωπικό Βοηθό. Η απόφαση 
εκδίδεται μετά από προηγούμενη ακρόαση του ενδια-
φερομένου.

στ. Το άρθρο 7 αναριθμείται σε άρθρο 9 και προστί-
θενται νέα άρθρα 7 και 8 ως εξής:

«Άρθρο 7
Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης

1. Συστήνεται Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης (στο 
εξής «Κεντρική Επιτροπή») ως συμβουλευτικό και γνω-
μοδοτικό όργανο, το οποίο υπάγεται στον Οργανισμό 
Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
(Ο.Π.Ε.Κ.Α.). Έργο της είναι η καθοδήγηση και συνεχής 
επισ τημονική υποστήριξη των Ειδικών Επιτροπών αξι-
ολόγησης διεπιστημονικού χαρακτήρα του άρθρου 3.

2. Η Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται από 
έντεκα (11) μέλη με τους αναπληρωτές τους, ως εξής:

α. Ξανθή Μιχαήλ του Κίμωνος με Α.Δ.Τ.: Χ 082526, ια-
τρό με ειδικότητα φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης 
ως Πρόεδρο, με Αναπληρώτρια την Αικατερίνη Κοτρώνη 
του Δημητρίου με Α.Δ.Τ.: ΑΝ 557725, ιατρό με ειδικότητα 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4977Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 1033/07.11.2022

φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, Διευθύντρια κλι-
νικής φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης στο Γενικό 
Νοσοκομείο Αττικής Κ.Α.Τ.

β. Κυριακή Στάθη του Γεωργίου με Α.Δ.Τ.: Χ 101632, ια-
τρό με ειδικότητα φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης 
ως Αντιπρόεδρο, με Αναπληρώτρια την Μαρία Τακβο-
ριάν του Μπέρτου - Χαρουτιούν, αξιωματικό - ιατρό της 
ελληνικής αστυνομίας με αριθμό δελτίου 268 368 037, με 
ειδικότητα φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης.

γ. Ιωάννη Παπακωνσταντίνου του Γεωργίου με Α.Δ.Τ.: 
ΑΜ 563215, ιατρό με ειδικότητα παιδοψυχιατρικής, Δι-
ευθυντή του Ιδρύματος Προστασίας και Αποκατάστασης 
Παιδιών και Νέων με Νοητική Υστέρηση «Η Θεοτόκος» 
με Αναπληρώτρια την Βασιλική Θεμελή του Μιχαήλ με 
Α.Δ.Τ.: ΑΖ 050958, ιατρό με ειδικότητα παιδοψυχιατρικής.

δ. Μάρκο Σγάντζο του Νικολάου με Α.Δ.Τ.: ΑΙ 847849, 
ιατρό με ειδικότητα φυσικής ιατρικής και αποκατάστα-
σης, Πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής 
και Αποκατάστασης και Αναπληρωτή Καθηγητή του τμή-
ματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με Ανα-
πληρώτρια την Φιλομένη Αρμακόλα του Αλεξάνδρου με 
Α.Δ.Τ.: ΑΡ 131460, ιατρό με ειδικότητα φυσικής ιατρικής 
και αποκατάστασης, Αντιπρόεδρο Β’ της Ελληνικής Εται-
ρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης και Επιμε-
λήτρια Α’ στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Παναγιώτη και 
Αγλαΐας Κυριακού.

ε. Τριανταφυλλιά Αθανασίου του Αναστασίου με Α.Δ.Τ.: 
ΑΒ 666116, Πρόεδρο του Συνδέσμου Κοινωνικών Λει-
τουργών Ελλάδος (Σ.Κ.Λ.Ε.) με Αναπληρώτρια την Όλγα 
Βερικάκη του Χαρίτωνος με Α.Δ.Τ.: ΑΖ 616814, Αντιπρό-
εδρο Β’ του Σ.Κ.Λ.Ε.

στ. Κυριακή Κεραμιώτου του Μιχαήλ με Α.Δ.Τ.: 
Τ 137418, Πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργο-
θεραπευτών με Αναπληρωτή τον Μπούρο Παναγιώτη 
του Διονυσίου με Α.Δ.Τ.: ΑΗ 053584, Γενικό Γραμματέα 
του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργοθεραπευτών.

ζ. Πέτρο Λυμπερίδη του Νικολάου με Α.Δ.Τ.: ΑΒ 730430, 
Πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευ-
τών με Αναπληρωτή τον Σπυρίδωνα Ρουμελιώτη του 
Κωνσταντίνου με Α.Δ.Τ.: 975988, Γενικό Γραμματέα του 
Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών.

η. Ιωάννη Λυμβαίο του Ευαγγέλου με Α.Δ.Τ.: ΑΝ 424103, 
Οργανωτικό Γραμματέα της Εθνικής Συνομοσπονδίας 
Ατόμων με Αναπηρία με Αναπληρωτή τον Βασίλειο Κού-
τσιανο του Χρηστάκη με Α.Δ.Τ.: ΑΗ 793553, Γενικό Γραμ-
ματέα της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία.

θ. Σοφία-Λευκή Χαμονικολάου του Κωνσταντίνου με 
Α.Δ.Τ.: ΑΗ 775598, Διοικήτρια του Κέντρου Εκπαίδευσης 
και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.) με Αναπληρωτή 
τον Δημήτριο Γκίκα του Ευσταθίου με Α.Δ.Τ.: ΑΙ 697650, 
Αναπληρωτή Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Κ.Ε.Α.Τ.

ι. Βενέττα Λαμπροπούλου του Κωνσταντίνου με Α.Δ.Τ.: 
ΑΡ 066429, Διοικήτρια του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών 
(Ε.Ι.Κ.) με Αναπληρωτή τον Κλήμη Άντζακα του Ιωάννη με 
Α.Δ.Τ.: ΑΜ 620989, Επίκουρο Καθηγητή Ειδικής Αγωγής/
Αγωγής Κωφών Πανεπιστημίου Πατρών.

κ. Δημήτριο Πετρούνια του Ιωάννη με Α.Δ.Τ.: 
Φ  063336, ψυχολόγο με Αναπληρώτρια τη Μαριάν-
να Μπρα του Ιωάννη με Α.Δ.Τ.: ΑΑ 127416, ψυχολόγο. 

Χρέη Γραμματέα εκτελεί η Μαρία Σπανού του Ηρακλή 
με Α.Δ.Τ.: ΤΟ 14804, υπάλληλος στον Οργανισμό Προνοι-
ακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε. 
Κ.Α.) με Αναπληρώτρια την Κηρύκου Θεοδώρα του Νι-
κολάου με Α.Δ.Τ.: ΑΚ 817150, υπάλληλο στον Ο.Π.Ε.Κ.Α.

3. Η θητεία της Προέδρου και των Μελών της Κεντρι-
κής Επιτροπής διαρκεί τρείς μήνες κατά την Α’ φάση του 
Προγράμματος και δύο κατά την Β’ φάση και σε κάθε 
περίπτωση καλύπτει την περίοδο των αξιολογήσεων που 
διενεργούν οι ειδικές επιτροπές του άρθρου 3.

4. Σε κάθε τακτικό μέλος της Κεντρικής Επιτροπής κα-
ταβάλλεται από τον Ο.Π. Ε.Κ. Α. αποζημίωση 1.500 ευρώ 
μετά το πέρας των αξιολογήσεων της Α’ φάσης του Προ-
γράμματος.

Άρθρο 8
Επιτροπή Συντονισμού και Παρακολούθησης

1. Συστήνεται Επιτροπή Συντονισμού και Παρακολού-
θησης της υλοποίησης του πιλοτικού Προγράμματος. 
Έργο της είναι ο συντονισμός της υλοποίησης του πι-
λοτικού Προγράμματος, η παρακολούθηση της εφαρ-
μογής του, η καταγραφή προβλημάτων καθώς και η 
εφαρμογή τυχόν διορθωτικών παρεμβάσεων. Η θητεία 
της Επιτροπής λήγει κατά την ολοκλήρωση του πιλοτικού 
Προγράμματος.

2. Η Επιτροπή Συντονισμού και Παρακολούθησης απο-
τελείται από πέντε (5) μέλη ως εξής:

α. Τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων ως Πρόεδρο, με Αναπληρώ-
τρια την Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης του ίδιου Υπουργείου,

β. την Παναγιώτα Μάνου του Σωτηρίου με Α.Δ.Τ.: 
ΑΑ 056544, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πολιτικών 
Ατόμων με Αναπηρία της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης με Αναπληρώτρια την Πηνελόπη Αυλωνίτη 
του Αρσενίου με Α.Δ.Τ.: ΑΚ 718620, Προϊσταμένη του 
Τμήματος Ατόμων με Αναπηρία της ίδιας Διεύθυνσης,

γ. τον Ιωάννη Ζαχαρή του Βασιλείου με Α.Δ.Τ.: 
ΑΟ 500198, ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, Προϊστά-
μενο της Διεύθυνσης Αναπηρικών Επιδομάτων και Οι-
κονομικών Ενισχύσεων του Οργανισμού Προνοιακών 
Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.), 
με Αναπληρωτή τον Βασίλειο Παπαδόπουλο του Πανα-
γιώτη με Α.Δ.Τ.: ΑΡ 101497, Προϊστάμενο του Τμήματος 
Ελέγχων και Διαχείρισης Πληρωμών και Μεταβολών της 
ίδιας Διεύθυνσης,

δ. τον Ιωάννη Βαρδακαστάνη του Δημητρίου με Α.Δ.Τ.: 
ΑΕ 040120, Πρόεδρο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατό-
μων με Αναπηρία με Αναπληρωτή τον Βασίλειο Κούτσια-
νο του Χρηστάκη με Α.Δ.Τ.: ΑΗ 793553, Γενικό Γραμματέα 
της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και

ε. την Ελένη Καλυβιανάκη του Γεωργίου με Α.Δ.Τ.: 
ΑΕ 040537, στέλεχος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Έρ-
γων της Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη 
Α.Ε.», με Αναπληρώτρια την Ελένη Πάνου του Γεωργί-
ου με Α.Δ.Τ.: ΑΒ 490558, στέλεχος της ίδιας Διεύθυνσης 
της «Κοινωνίας της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.».
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 Χρέη Γραμματέα εκτελεί η Ελένη Μαυρούλη του Γεωρ-
γίου με Α.Δ.Τ.: ΑΗ 126750, υπάλληλος της Διεύθυνσης 
Πολιτικών Ατόμων με Αναπηρία με Αναπληρωτή τον Αλέ-
ξανδρο Παλαιογιάννη του Ιωάννη με Α.Δ.Τ.: ΑΗ 516242, 
υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης.

ζ. Το Παράρτημα καταργείται.
2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή 

της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως 

 Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Οικονομικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υφυπουργός 
Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων Υγείας

ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΠΛΕΥΡΗΣ   

Ι

2  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

 Αριθμ. 635836 
Σύσταση και συγκρότηση ομάδας εργασίας με 

αντικείμενο: «Έκδοση εκκρεμών αποφάσεων αι-

τούντων διεθνή προστασία. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4375/2016 (Α’ 51), 

όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 28 του 
ν. 4540/2018 (Α’ 91).

2. Τον ν. 4456/2017 «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρ-
μογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί 
ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέ-
τρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 24)

3. Τον ν. 4375/2016 «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρ-
μογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί 
ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέ-
τρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότη-
τας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 51) 
καθώς και την παρ. 2 του άρθρου 113 του ν. 4674/2020 
«Στρατηγική ανάπτυξη προοπτική των Οργανισμών Το-
πικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 53).

4. Την υπό  στοιχεία  C(2015) 5313 από 31-7-2015 
απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του Εθνικού 

Προγράμματος της Ελλάδας για την ενίσχυση από το 
Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για την 
περίοδο από το 2014 έως το 2020, ως έχει τροποποιηθεί 
με τις υπό στοιχεία C(2015) 9607 από 16-12-2015 και 
C(2016) 7527 από 25-11-2016 εκτελεστικές αποφάσεις 
της Επιτροπής.

5. Το π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευ-
σης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 4).

6. Το π.δ. 18/2020 «Μετονομασία και σύσταση Γενικών 
και Ειδικών Γραμματειών στο Υπουργείο Μετανάστευσης 
και Ασύλου» (Α’ 34).

7. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομα-
σία, κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιο-
τήτων τους- Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 
μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

8. Το π.δ. 106/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Μετα-
νάστευσης και Ασύλου». (Α’ 255).

9. Την υπ’ αρ. 134453/2015 κοινή υπουργική απόφα-
ση «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προ-
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τροποποίηση 
και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 
46274/26-9-2014 (Β’ 2573)» (Β’ 2857).

10. Την υπ’ αρ. 12118/20.10.2015 κοινή υπουργική 
απόφαση «Διάρθρωση της Υπηρεσίας Ασύλου του 
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης για τη διαχείριση και υλοποίηση του προγράμματος 
του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για 
την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (Β’ 2338).

11. Την υπ’  αρ.  77288/20-7-2016 κοινή υπουργική 
απόφαση «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για 
δράσεις/έργα του εθνικού προγράμματος του Ταμείου 
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για την περίο-
δο 2014-2020 στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Β’ 2308).

12. Την υπ’ αρ. 14158/2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 487) κοινή υπουρ-
γική απόφαση για τον καθορισμό αποζημίωσης της 
παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) για τους 
υπαλλήλους των ομάδων εργασίας της Υπηρεσίας Ασύ-
λου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

13. Την υπ’  αρ.  13428/27.10.2020 απόφαση του 
Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου 
στον Γενικό Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, στο 
Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Ορισμός Απο-
φαινόμενου Οργάνου και Διατάκτη» (Β’ 4812).

14. Την υπ’ αρ. 2861/20.11.2020 εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Μετανάστευσης και Ασύλου «Παροχή οδηγι-
ών αναφορικά με την εφαρμογή του άρθρου  5 της 
υπ’ αρ. 13428/27-10-2020 (Β’ 4812) υπουργικής απόφα-
σης» (ΑΔΑ: Ψ3ΘΚ46ΜΔΨΟ-ΤΨ4).

15. Την υπ’ αρ. 377419/9-11-2021 εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Μετανάστευσης και Ασύλου «Πρώτη αναθεώρηση 
της υπ’ αρ. 5848/7.4.2021 εγκυκλίου (ΑΔΑ: ΨΒΒΙ46Μ-
ΔΨΟ-Ζ1Ζ) με τίτλο: “Υιοθέτηση και ενεργοποίηση του 
Πληροφοριακού Συστήματος ΙΡΙΔΑ και της Διαδικασίας 
Ηλεκτρονικής Έκδοσης και Διακίνησης Εγγράφων του 
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου”».
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16. Την υπ’ αρ. 6360/15.4.2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 317) (ΑΔΑ: 
Ψ8ΛΔ46ΜΔΨΟ-ΑΔ4) απόφαση του Υπουργού Μετανά-
στευσης και Ασύλου περί τοποθέτησης του Διοικητή της 
Υπηρεσίας Ασύλου της Γενικής Γραμματείας Μετανα-
στευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης 
και Ασύλου.

17. Την υπ’  αρ.  2656/2.4.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ.  245) (ΑΔΑ: 
ΩΧΒΗ46ΜΔΨΟ- 47Λ) απόφαση του Υπουργού Μετανά-
στευσης και Ασύλου περί διορισμού του Υποδιοικητή 
της Υπηρεσίας Ασύλου της Γενικής Γραμματείας Μετα-
ναστευτικής Πολιτικής, του Υπουργείου Μετανάστευσης 
και Ασύλου, από 11-3-2020.

18. Την υπ’ αρ. 3830/10.3.2021 (ΑΔΑ: ΨΙΗΟ46ΜΔΨΟ-
Δ94) απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουρ-
γείου Μετανάστευσης και Ασύλου περί τροποποίησης 
και αντικατάστασης των υπ’ αρ. 206/8.1.2021 «Τοποθέ-
τηση Προϊσταμένων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και 
Διεύθυνσης στις οργανικές μονάδες του Υπουργείου Με-
τανάστευσης και Ασύλου» (ΑΔΑ: 64Μ146ΜΔΨΟ-20Μ) και 
υπ’ αρ. οικ. 207/8-1-2021 «Τοποθέτηση Προϊσταμένων 
επιπέδου Τμήματος στις οργανικές μονάδες του Υπουρ-
γείου Μετανάστευσης και Ασύλου» (ΑΔΑ: ΩΗΘΕ46Μ-
ΔΨΟ-3ΨΡ) αποφάσεων της Υπηρεσιακής Γραμματέως.

19. Την υπ’ αρ. 17397/1.8.2019 (ΑΔΑ: ΨΔ5Ψ465ΧΘΕ-
ΟΝΖ) Συμφωνία Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής και της Υπηρεσίας Ασύλου από τον 
προϋπολογισμό και τις πιστώσεις του έργου που δύναται 
να επιχορηγηθεί, με την ιδιότητα του δικαιούχου, όπως 
αναφέρεται στη συμφωνία επιχορήγησης «Improving 
access to a fair and efficient asylum process in Greece 
(HOME/2018/AMIF/AG/EMAS0083)» και τις τροποποι-
ήσεις αυτής 1)  υπ’  αρ.  24779/20.11.2020 (ΑΔΑ: ΩΣ-
1146ΜΔΨΟ-ΟΗΧ), 2) υπ’ αρ. 112938/13.7.2021 (ΑΔΑ: 
6Γ8Τ46ΜΔΨΟ-Ν9Κ), 3) υπ’ αρ. 474403/22.12.2021 (ΑΔΑ: 
ΨΜΦΑ46ΜΔΨΟ-Φ59), 4) υπ’ αρ. 208603/12.4.2022 (ΑΔΑ: 
93ΗΔ46ΜΔΨΟ-4ΥΥ).

20. Την υπ’ αρ. 621906/19.10.2022 (ΑΔΑ: 61ΒΔ46ΜΔΨΟ-
ΜΟ0) 6η τροποποίηση του GRANT AGREEMENT FOR AN 
ACTION WITH MULTIPLE BENEFICIARIES AGREEMENT 
NUMBER No HOME/2018/AMIF/AG/EMAS/0083.

21. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού της 
Υπηρεσίας Ασύλου.

22. Το γεγονός ότι οι προκαλούμενες δαπάνες θα καλυ-
φθούν εξολοκλήρου από το Πρόγραμμα Έκτακτης Βοήθει-
ας, του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης της 
Ε.Ε. της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 δυνάμει της 
ανωτέρω απόφασης χορήγησης (ένταξης), αποφασίζουμε:

Τη σύσταση και συγκρότηση ομάδας εργασίας στην 
Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μετανάστευσης και 
Ασύλου, με αντικείμενο: Έκδοση εκκρεμών αποφάσεων 
αιτούντων διεθνή προστασία.

1. Η ομάδα εργασίας οφείλει να ολοκληρώσει το έργο 
της εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση της παρού-
σας στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.

2. Το έργο που καλείται να διεκπεραιώσει η ομάδα ερ-
γασίας καθώς και τα αναλυτικά καθήκοντα των υπαλλή-
λων είναι: Συγγραφή και έκδοση αποφάσεων επί αιτημά-
των διεθνούς προστασίας, ανάρτηση αποφάσεων στην 
εφαρμογή χαρτογράφησης κυκλοφορίας αλλοδαπών, 
ποιοτικός έλεγχος ηλεκτρονικού και φυσικού φακέλου, 
τήρηση στατιστικών στοιχείων απόδοσης της ομάδας 
εργασίας. Τήρηση παρουσιολογίων, πρακτικών, έκδοση 
βεβαιώσεων, εκθέσεων, αναφορών και λοιπών εγγράφων 
απαραίτητων για την ολοκλήρωση του έργου της ομάδας.

3. Για την ολοκλήρωση του έργου θα πρέπει να υπο-
βληθεί από την ομάδα εργασίας έκθεση για τα αποτε-
λέσματά της, από την οποία να προκύπτει ότι κατά τη 
λειτουργία της ολοκληρώθηκε: Συγγραφή, έκδοση και 
ανάρτηση 280 αποφάσεων, επί αιτημάτων διεθνούς 
προστασίας.

Την ομάδα εργασίας απαρτίζουν οι:

 Συντονίστρια (contact point)

α/α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ/ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α.Δ.Τ.

1 ΣΑΡΑΝΤΕΛΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΗ ΑΙ 911321

Λοιπά μέλη

 Υπάλληλοι αρμόδιοι για συγγραφή και έκδοση αποφάσεων

α/α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ/ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α.Δ.Τ.

2 ΑΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ι.Δ.Α.Χ. Φ 476495

3 ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
Ν/Π/Κ/Α Ι.Δ.Ο.Χ. ΑΖ 432688

4 ΕΛΑΦΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
Ν/Π/Κ/Α Ι.Δ.Ο.Χ. ΑΖ 927842

5 ΖΟΥΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
Ν/Π/Κ/Α Ι.Δ.Ο.Χ. ΑΑ 439005

6 ΚΑΡΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
Ν/Π/Κ/Α Ι.Δ.Ο.Χ. Χ 409679
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7 ΚΟΥΓΚΕΛΛΗ ΛΟΥΚΡΙΤΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
Ν/Π/Κ/Α Ι.Δ.Ο.Χ. Φ 296348

8 ΚΟΥΡΒΑΝΙΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
Ν/Π/Κ/Α Ι.Δ.Ο.Χ. ΑΝ 433842

9 ΚΟΥΤΣΟΥΝΙΔΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
Ν/Π/Κ/Α Ι.Δ.Ο.Χ. ΑΜ 684077

10 ΛΑΓΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ-ΞΕΝΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
Ν/Π/Κ/Α Ι.Δ.Ο.Χ. ΑΕ 932582

11 ΝΟΥΛΕΛΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
Ν/Π/Κ/Α Ι.Δ.Ο.Χ. ΑΕ 933776

12 ΠΑΣΧΟΥΛΗ ΗΛΕΚΤΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
Ν/Π/Κ/Α Ι.Δ.Ο.Χ. ΑΝ 788861

13 ΣΦΑΓΜΕΝΟΣ ΤΖΑΝΝΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
Ν/Π/Κ/Α Ι.Δ.Ο.Χ. ΑΕ 425879

 Υπάλληλοι για υποστηρικτικές εργασίες

α/α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ/ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α.Δ.Τ.

14 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Ι.Δ.Ο.Χ. ΑΟ 537805

15 ΚΑΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΔΑΧ ΑΖ 524334

16 ΚΩΜΑΪΤΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΔΑΧ Φ 109028

17 ΤΥΡΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
Ν/Π/Κ/Α Ι.Δ.Ο.Χ. Τ 404442

18 ΛΥΜΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
Ν/Π/Κ/Α Ι.Δ.Ο.Χ. Φ 960314

19 ΧΙΩΤΕΛΛΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΔΑΧ ΑΗ 930920

Στους/στις μετέχοντες/ουσες καθορίζεται αποζημίωση ύψους διακοσίων ευρώ (200 €) μηνιαίως κατ’ άτομο 
σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην υπ’ αρ. 14158/14-9-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 487) κοινή υπουργική απόφαση. Η δαπά-
νη χρηματοδοτείται από τη Δράση«IMPROVING ACCESS TO A FAIR AND EFFICIENT ASYLUM PROCESS IN GREECE 
(HOME/2018/AMIF/AG/EMAS/0083)» ΣΑΕ756/2 (2021ΣΕ 75620004) του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 
(ΑMIF) 2014-2020 με 100% χρηματοδότηση από την Ε.Ε.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αγ. Ι. Ρέντης, 25 Οκτωβρίου 2022

Ο Διοικητής

ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΛΕΑΣ   





ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ4982 Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 1033/07.11.2022

*14010330711220008*

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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