
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Έντυπου Τύ-
που (Μ.Ε.Τ.).

2 Έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Ηλεκτρονικού 
Τύπου (Μ.Η.Τ.).

3 Έγκριση αποζημίωσης ΙΔΑΧ και τακτικών υπαλ-
λήλων της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ερευνών 
και Τεκμηρίωσης, για εργασία καθ’ υπέρβαση του 
υποχρεωτικού ωραρίου για το α’ εξάμηνο 2023.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. Ε/118 (1)
Έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Έντυπου Τύ-

που (Μ.Ε.Τ.).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

    Έχοντας υπόψη:
Ι. Τις διατάξεις:
1. Του ν. 5005/2022 «Ενίσχυση δημοσιότητας και δια-

φάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο - Σύσταση 
ηλεκτρονικών μητρώων έντυπου και ηλεκτρονικού Τύ-
που - Διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας 
Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και λοιπές επείγουσες ρυθ-
μίσεις» (Α’ 236) και ιδίως τις διατάξεις της παρ. 3 του άρ-
θρου 27 σε συνδυασμό με το άρθρο 4 του νόμου αυτού.

2. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκη-
σης» (Α’ 133) και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 28 του 
νόμου αυτού.

3. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005,
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία 
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών ορ-
γάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης».

4. Του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογρα-
φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» 
(Α’ 131).

5. Του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσω-
τερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συ-
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» 
(Α’ 134).

6. Του άρθρου 5 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώ-
νευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπη-
ρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

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

8. Του π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυ-
πουργών» (Α’ 142).

9. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

10. Του π.δ. 98/2020 «Οργανισμός της Προεδρίας της 
Κυβέρνησης» (Α’ 236).

11. Της υπό στοιχεία Υ6/09.07.2019 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουρ-
γό Επικρατείας» (Β’ 2902).

12. Της υπό στοιχεία Υ26/13.08.2021 απόφασης 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, Ιωάννη Οικονόμου» 
(Β’ 3788).

13. Την υπό στοιχεία 118944/ΕΞ2019/23-10-2019 από-
φαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου 
Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφο-
ριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργεί-
ου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

14. Την υπό στοιχεία 3981/ΕΞ2020/25-02-2020 από-
φαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας 
Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά 
Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).

IΙ. Την υπ’ αρ. 1938/17-02-2023 εισήγηση δημοσιονο-
μικών συνεπειών της Μονάδας Διοικητικής και Οικο-
νομικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης, 
βάσει της οποίας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, 
αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Έντυπου Τύπου 
(Μ.Ε.Τ.) του άρθρου 4 του ν. 5005/2022 (Α’ 236) την 15η 
Μαρτίου 2023.

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2023

Οι Υπουργοί

 Υφυπουργός
Επικρατείας στον Πρωθυπουργό

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

    Ι 

 Αριθμ. Ε/117 (2)
Έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Ηλεκτρονι-

κού Τύπου (Μ.Η.Τ.). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

  Έχοντας υπόψη:
Ι. Τις διατάξεις:
1. Του ν. 5005/2022 «Ενίσχυση δημοσιότητας και δια-

φάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο - Σύσταση 
ηλεκτρονικών μητρώων έντυπου και ηλεκτρονικού Τύ-
που - Διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας 
Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και λοιπές επείγουσες 
ρυθμίσεις» (Α’ 236) και ιδίως τις διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 27 σε συνδυασμό με το άρθρο 10 του νόμου 
αυτού.

2. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκη-
σης» (Α’ 133) και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 28 του 
νόμου αυτού.

3. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005,
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία 
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών ορ-
γάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης».

4. Του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογρα-
φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» 
(Α’ 131).

5. Του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξι-
οδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134).

6. Του άρθρου 5 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώ-
νευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπη-
ρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

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

8. Του π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυ-
πουργών» (Α’ 142).

9. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

10. Του π.δ. 98/2020 «Οργανισμός της Προεδρίας της 
Κυβέρνησης» (Α’ 236).

11. Της υπό στοιχεία Υ6/09.07.2019 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουρ-
γό Επικρατείας» (Β’ 2902).

12. Της υπό στοιχεία Υ26/13.08.2021 απόφασης 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, Ιωάννη Οικονόμου» 
(Β’ 3788).

13. Την υπό στοιχεία 118944/ΕΞ2019/23-10-2019
απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία 
Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμμα-
τείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοί-
κησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» 
(Β’ 3990).

14. Την υπό στοιχεία 3981/ΕΞ2020/25-02-2020 από-
φαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας 
Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά 
Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).

IΙ. Την υπ’ αρ. 1842/17-02-2023 εισήγηση δημοσιονο-
μικών συνεπειών της Μονάδας Διοικητικής και Οικο-
νομικής Υποστήριξης της Προεδρίας της Κυβέρνησης, 
βάσει της οποίας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, 
αποφασίζουμε:

Την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Ηλεκτρονικού 
Τύπου (Μ.Η.Τ.) του άρθρου 10 του 5005/2022 (Α’ 236) 
την 2η Μαΐου του 2023.

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2023

Οι Υπουργοί

 Υφυπουργός
Επικρατείας στον Πρωθυπουργό

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  

    Ι 

 Αριθμ. απόφ. 422/Β6/09.02.2023 (3)
Έγκριση αποζημίωσης ΙΔΑΧ και τακτικών υπαλ-

λήλων της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ερευνών 

και Τεκμηρίωσης, για εργασία καθ’ υπέρβαση 

του υποχρεωτικού ωραρίου για το α’ εξάμηνο 

2023.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 164/2003 «Οργάνωση και λειτουργία του Ελ-

ληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών» (Α’ 131).
2. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων. μισθολογικές ρυθμίσεις και 
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άλλες επείγουσες διατάξεις της εφαρμογής της συμφω-
νίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρ-
ρυθμίσεων» (Α’ 176).

3. Την υπό στοιχεία 2/1015ΔΕΠ/05.01.2016 εγκύ-
κλιο του Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή οδηγι-
ών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου 
Β’ του ν.  4354/2015» και την υπό στοιχεία 2/31029/
ΔΕΠ/06.05.2016 εγκύκλιο «Παροχή οδηγιών για την 
εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/ 
2015 (Α’ 176).

4. Το υπ’ αρ. wf 380823/02.02.2023 εισηγητικό σημεί-
ωμα του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Υποστήριξης 
Ερευνών και Τεκμηρίωσης, Α. Λυκιαρδόπουλου.

5. Την από 19.12.22 βεβαίωση της προϊσταμένης της 
Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ότι 
η δαπάνη έχει προβλεφθεί στον τακτικό προϋπολογισμό 
του έτους 2023, αποφασίζει:

Εγκρίνει την καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωρα-
ρίου εργασία του κάτωθι προσωπικού της Διεύθυνσης 
Υποστήριξης Ερευνών και Τεκμηρίωσης του ΕΛΚΕΘΕ, 
για το α’ εξάμηνο του 2023. Η απόδοση των υπερωριών 
αυτών θα γίνει μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ με 
βάση το παρουσιολόγιο και βεβαίωση προϊσταμένου, 
όπου απαιτείται, για τις εργάσιμες ημέρες εκτός τηλερ-
γασίας, ως εξής:

α/α
Οργαν. 

Διάρθρωση - 
περιγραφή

Ειδικότητα
Ώρες

(α’ εξάμηνο 
2023)

Ώρες 
(εργασία 

ΣΚ)

1 Προϊστάμενος 
Τ.Τ.Υ.

ΔΕ 
Γεωπόνων 120 96

2 Τμήμα Τεχν.
Υποστήριξης

ΔΕ 
Οδηγών 90 24

3 Τμήμα Τεχν.
Υποστήριξης

ΔΕ 
Τεχνικών 90 64

4 Τμήμα Τεχν.
Υποστήριξης

ΔΕ 
Τεχνικών 90 24

5 Τμήμα Τεχν.
Υποστήριξης

ΔΕ 
Τεχνικών 90 96

6 Τμήμα Τεχν.
Υποστήριξης

ΔΕ 
Τεχνικών 90 48

7 Τμήμα Τεχν.
Υποστήριξης

ΔΕ 
Τεχνικών 90 24

8 Τμήμα Τεχν.
Υποστήριξης

ΔΕ 
Τεχνικών 120 96

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ   
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*02011462802230004*

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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