
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αναγνώριση του Βιοπαθολογικού τμήματος του 
Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Π. & Α. 
ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ως κατάλληλου για την εκπαίδευση 
ιατρών στην εξειδίκευση της Κλινικής Μικροβιο-
λογίας.

2 Αναγνώριση του Μικροβιολογικού τμήματος του 
Γενικού Νοσοκομείου Ν. Ιωνίας ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥ-
ΛΕΙΟ - ΠΑΤΗΣΙΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΔΡΑΣ 
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ» ως κατάλλη-
λου για την εκπαίδευση ιατρών στην εξειδίκευση 
της Κλινικής Μικροβιολογίας.

3 Τροποποίηση ίδρυσης Σχολής Προπονητών Αγω-
νιστικής Αναρρίχησης και Ορειβατικού Σκι  Γ΄ κα-
τηγορίας στα Τρίκαλα Θεσσαλίας.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

4 Διορθώσεις σφαλμάτων σε υπουργικές αποφάσεις.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. Γ5α/Γ.Π. 6421 (1)
Αναγνώριση του Βιοπαθολογικού τμήματος του 

Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Π. & Α. 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ως κατάλληλου για την εκπαίδευση 

ιατρών στην εξειδίκευση της Κλινικής Μικροβι-

ολογίας. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 3 του ν. 1278/1982 «Για σύσταση Κε-

ντρικού Συμβουλίου Υγείας» (ΦΕΚ 105 Α΄),
β. του άρθρου 6 του ν.δ. 3366/1955 «Περί ασκήσεως 

του ιατρικού επαγγέλματος και ιατρικών ειδικοτήτων και 
άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 258/Α΄).

γ. του π.δ. 386/1995 «Καθορισμός της εξειδίκευσης 
στη Λοιμωξιολογία και της εξειδίκευσης στην Κλινική 
Μικροβιολογία» (ΦΕΚ 216 Α΄),όπως ισχύει,

δ. του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α΄), όπως ισχύει,

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

2. Την Υ80/31-10-2017 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Υγείας Παύλο Πολάκη» (ΦΕΚ 3904 Β΄).

3. Την 14 απόφαση της 274ης/12-4-2019 Ολομέλειας 
του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.)

4. Το αριθμ. 3953/22-1-2019 έγγραφο της 1ης Διοίκη-
σης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα-
σης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Κυρώνεται η ανωτέρω (3) σχετική απόφαση του ΚΕ.Σ.Υ. 
με την οποία εγκρίνεται η καταλληλότητα του Βιοπα-
θολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων 
Αθηνών «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» για την εκπαίδευση ιατρών 
[δύο (2) έτη, πλήρης άσκηση] στην εξειδίκευση της Κλι-
νικής Μικροβιολογίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 13 Ιουνίου 2019

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ   

 Ι 

 Αριθμ. Γ5α/Γ.Π. 708 (2)
Αναγνώριση του Μικροβιολογικού τμήματος του 

Γενικού Νοσοκομείου Ν. Ιωνίας ΚΩΝΣΤΑΝΤΟ-

ΠΟΥΛΕΙΟ - ΠΑΤΗΣΙΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΕΔΡΑΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ» ως κα-

τάλληλου για την εκπαίδευση ιατρών στην εξει-

δίκευση της Κλινικής Μικροβιολογίας. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 3 του ν. 1278/1982 «Για σύσταση Κε-

ντρικού Συμβουλίου Υγείας»(ΦΕΚ 105 Α΄),
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β. του άρθρου 6 του ν.δ. 3366/1955 «Περί ασκήσεως 
του ιατρικού επαγγέλματος και ιατρικών ειδικοτήτων και 
άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 258/Α΄),

γ. του π.δ. 386/1995 «Καθορισμός της εξειδίκευσης 
στη Λοιμωξιολογία και της εξειδίκευσης στην Κλινική 
Μικροβιολογία» ( ΦΕΚ 216 Α΄), όπως ισχύει,

δ. του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α΄),όπως ισχύει,

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

2. Την Υ80/31-10-2017 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Υγείας Παύλο Πολάκη» (ΦΕΚ 3904 Β΄).

3. Την 15 απόφαση της 274ης/12-4-2019 Ολομέλειας 
του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.).

4. Το αριθμ. 151/3-1-2019 έγγραφο της 1ης Διοίκησης 
Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα-
σης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Κυρώνεται η ανωτέρω (3) σχετική απόφαση του ΚΕ.Σ.Υ. 
με την οποία εγκρίνεται η καταλληλότητα του Μικροβι-
ολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Ν. Ιωνίας 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ-
ΔΑΣ ΕΔΡΑΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ» για την 
εκπαίδευση ιατρών [δύο (2) έτη, πλήρης άσκηση] στην 
εξειδίκευση της Κλινικής Μικροβιολογίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 13 Ιουνίου 2019

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ   

 Ι 

 Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ΤΠΕΑ/ 
326175/11421/5705/1630 (3)
Τροποποίηση ίδρυσης Σχολής Προπονητών Αγω-

νιστικής Αναρρίχησης και Ορειβατικού Σκι  Γ΄ κα-

τηγορίας στα Τρίκαλα Θεσσαλίας. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 
98 Α΄/22-4-2005).

β. Του άρθρου 136 παρ. 6 του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α΄),
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 παρ. 2 του 
ν. 4170/2013 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, 
ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού 
του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις».

γ. Του ν. 3861/09-07-2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-

κητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια 
και άλλες διατάξεις».

δ. Του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού», όπως ισχύει (ΦΕΚ 7/Α΄/2018).

ε. Του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄) «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων».

στ. Του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/5-11-2016) «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών».

2. Την ΥΠΠΟΑ/375614/9900/11-11-2016 απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουρ-
γό Πολιτισμού και Αθλητισμού Γεώργιο Βασιλειάδη» 
(ΦΕΚ 3672/Β΄/11.11.2016) και την τροποποίηση αυτής 
με την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/97295/4796/434/325 
(ΦΕΚ 852/Β΄/9-03-2018) περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Γεώργιο 
Βασιλειάδη.

3. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/108471/5201/ 
552/439/13-3-2018 (ΦΕΚ 987/Β΄/20-03-2018) περί με-
ταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή 
Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, τον 
Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης Αθλητι-
σμού, τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων 
της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και των υπαγομένων 
στον Υφυπουργό υπηρεσιακών μονάδων.

4. Το αριθμ. 133562/21-04-2016 έγγραφο του Γενικού 
Γραμματέα Αθλητισμού προς την Ελληνική Ομοσπονδία 
Ορειβασίας - Αναρρίχησης.

5. Την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΕΑΣΠ/310111/17927/ 
3092/2470/3-8-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Πολιτισμού και Αθλητισμού περί «Ίδρυσης Σχολής Προ-
πονητών Αγωνιστικής Αναρρίχησης και Ορειβατικού Σκι 
Γ΄ Κατηγορίας στα Τρίκαλα Θεσσαλίας.

5. Το με αριθμ. εισερχ: 95799/25-2-2019 έγγραφο της 
Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας - Αναρρίχησης.

6. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

7. Τις υπάρχουσες ανάγκες σε προπονητικό δυναμικό 
στο άθλημα, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΕΑΣΠ/ 
310111/17927/3092/2470/3-8-2017 απόφαση του Γενι-
κού Γραμματέα Πολιτισμού και Αθλητισμού περί «Ίδρυ-
σης Σχολής Προπονητών Αγωνιστικής Αναρρίχησης και 
Ορειβατικού Σκι Γ΄ Κατηγορίας στα Τρίκαλα Θεσσαλίας, 
ως προς την καταληκτική ημερομηνία του διαστήμα-
τος λειτουργίας της Σχολής Προπονητών Αγωνιστικής 
Αναρρίχησης και Ορειβατικού Σκι Γ΄ Κατηγορίας, η οποία 
ορίζεται στις 30/9/2020.

Επιπρόσθετα στο άρθρο 3 αυτής «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ-
ΔΩΝ» στο τέλος αυτού προστίθεται:

«Δίδεται η δυνατότητα υλοποίησης μέρους του διδα-
κτικού αντικειμένου με εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση (έως 
του 30% των ωρών).Πριν την έναρξη των μαθημάτων 
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα γίνει παρουσίαση 
της πλατφόρμας και εκπαίδευση όλων των σπουδαστών 
στη γενική χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή (πε-
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ριήγηση στο διαδίκτυο, windows κ.α.) αλλά και ειδική 
χρήση (εξοικείωση με τη διαδικτυακή πλατφόρμα Εξ' 
αποστάσεως Εκπαίδευσης), έτσι ώστε να εκπαιδευτούν 
όλοι στον τρόπο λειτουργίας της εξ αποστάσεως εκπαί-
δευσης.

Με τη μέθοδο αυτή θα καλυφθούν μαθήματα του Γε-
νικού Κύκλου Σπουδών, τα οποία είναι κοινά για όλους 
τους σπουδαστές, για όλα τα αθλήματα, αλλά και μα-
θήματα του Ειδικού Κύκλου Σπουδών. Η υποχρεωτική 
παρουσία για την Εξ' αποστάσεως Εκπαίδευση εξα-
σφαλίζεται ως εξής: Οι διαλέξεις για τα μαθήματα που 
θα προγραμματιστούν με Εξ' αποστάσεως Εκπαίδευση 
θα αναρτώνται στην πλατφόρμα. Κάθε σπουδαστής θα 
έχει τη δυνατότητα να κάνει χρήση των προσωπικών 
του κωδικών που θα του δοθούν κατά την έναρξη της 
Σχολής, ώστε να εισέρχεται στην ψηφιακή πλατφόρμα 
της τηλε-εκπαίδευσης και να παρακολουθεί τις διαλέξεις.

Στην πλατφόρμα θα έχουν πρόσβαση άτομα με εξου-
σιοδότηση (διοίκηση σχολής, διευθυντής/ντρια, αρμόδιο 
τμήμα της Γ.Γ.Α..

Οι διδάσκοντες καθηγητές θα έχουν την δυνατότητα 
να μεταφέρουν σε ψηφιακή μορφή ανακοινώσεις, την 
διδακτέα ύλη, βιντεοσκοπημένη παράδοση μαθημάτων, 
ερωτηματολόγιο με δυνατότητα αυτόματης απάντησης, 
και ότι άλλο θα μπορούσε να διευκολύνει την εξ' απο-
στάσεως εκπαίδευση.

Η εφαρμογή θα καταγράφει σε βάση δεδομένων τη 
χρονική διάρκεια σε λεπτά της ώρας την παραμονή των 
χρηστών - σπουδαστών σε κάθε μάθημα, και τα δεδομέ-
να αυτά θα είναι προσβάσιμα από τα εξουσιοδοτημένα 
άτομα».

Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση ως έχει.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2019

Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού

ΙΟΥΛΙΟΣ ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ   

 Ι 

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(4)
 Α. Στην Γ5α/Γ.Ποικ.27349/5-4-2019 υπουργική απόφα-

ση «Εκπαίδευση στην Ιατρική Ειδικότητα της Οφθαλμο-
λογίας» (ΦΕΚ 1335 Β) στις σελίδες 16181, 16182, 16183 
διαγράφεται ολόκληρο το άρθρο 2. Στη σελίδα 16183 
επίσης διαγράφεται το άρθρο 3 μέχρι και τη λέξη «ει-
δίκευσης», που αποτελεί την τελευταία λέξη του τρί-
του εδαφίου της παρ. Β. Στην ίδια σελίδα στο άρθρο 3 
διαγράφεται το νούμερο 2. Από τον τίτλο «Οργάνωση 

Εκπαιδευτικών Κέντρων (ΕΚ) και Εκπαιδευτικών Μονά-
δων (ΕΜ). Στη σελίδα 16184 διαγράφονται τα άρθρα 5 
και 6. Οπότε τα άρθρα 3, 4, 7, 8 αριθμούνται 2, 3, 4, 5 
αντίστοιχα. Μετά το άρθρο 5 όπως διαμορφώθηκε με τη 
νέα αρίθμηση προστίθεται εδάφιο ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ «Στους 
ειδικευόμενους ιατρούς, που έχουν μεταφερθεί σε νο-
σοκομεία επιλογής τους κατ' εφαρμογή της παρούσας 
υπουργικής απόφασης, τους παρέχεται η δυνατότητα 
παραμονής τους στα Νοσοκομεία αυτά, εκτός αν δηλώ-
σουν ότι επιθυμούν να επανέλθουν στο αρχικό νοσοκο-
μείο τοποθέτησής τους».

Β. Στην Γ5α/Γ.Ποικ.27044/5-4-2019 υπουργική απόφα-
ση «Εκπαίδευση στην ιατρική Ειδικότητα της Στοματικής 
και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής» (ΦΕΚ 1343 Β΄) στη 
σελίδα 16233 διαγράφεται το Α. από τον πρώτο στίχο 
μετά τον τίτλο του άρθρου. Στη σελίδα 16234 διαγράφε-
ται ολόκληρη η παράγραφος Β. Αξιολόγηση Εκπαιδευ-
τικών Κέντρων και το άρθρο 4. Οπότε τα άρθρα 5 και 6 
αριθμούνται 4 και 5 αντίστοιχα.

Γ. Στην αριθμ. Γ5α/Γ.Π οικ.27037/5-4-2019 «Εκπαίδευση 
στην Ιατρική Ειδικότητα της Ψυχιατρικής Παιδιού και 
Εφήβου» (ΦΕΚ 1356 Β΄) στις σελίδες 16375, 16376 δια-
γράφεται ολόκληρο το άρθρο 4 και επίσης στη σελίδα 
16376 διαγράφεται και το άρθρο 5. Οπότε τα άρθρα 6, 
7 αριθμούνται 4 και 5 αντίστοιχα.

Δ. Στην Γ5α/Γ.Ποικ.27033/5-4-2019 υπουργική απόφα-
ση «Εκπαίδευση στην Ιατρική Ειδικότητα της Γαστρεντε-
ρολογίας» (ΦΕΚ 1401 Β΄) στη σελίδα 16728 διαγράφεται 
ολόκληρη η παράγραφος Ε. Αριθμός ειδικευομένων ανά 
εκπαιδευτικό κέντρο. Στις σελίδες 16729, 16730 διαγρά-
φονται οι πίνακες και στη σελίδα 16731 διαγράφονται 
τα τρία επεξηγηματικά εδάφια των πινάκων (δηλ. από 
Πίνακας 1 έως και ειδικότητα αυτή). Στην ίδια σελίδα 
διαγράφεται το άρθρο 4. Οπότε τα άρθρα 5, 6 και αριθ-
μούνται 4, 5 αντίστοιχα.

Ε. Στην Γ5α/Γ.Ποικ. 32124/24-4-2019 υπουργική από-
φαση «Εκπαίδευση στην Ιατρική Ειδικότητα της Αναι-
σθησιολογίας» (ΦΕΚ 1799 Β΄) στις σελίδες 20974, 20975, 
20976 διαγράφεται ολόκληρη η παρ. 3.9 έως και το άρ-
θρο 4. Οπότε τα άρθρα 5, 6 αριθμούνται 4, 5 αντίστοιχα.

Στ. Από τις «Διορθώσεις σφαλμάτων» που δημοσιεύ-
τηκαν στο (ΦΕΚ 2331 Β΄) διαγράφεται η παρ. Α από τις 
λέξεις «Στη σελίδα 16182 μέχρι και την παρένθεση στην 
οποία εμπεριέχονται οι λέξεις (χρόνια ειδίκευσης).

Στην παράγραφο Γ΄ διαγράφονται τα 2ο, 3ο και 4ο 
εδάφια δηλ. από τις λέξεις: «Στη σελίδα 16362 έως και 
την παρένθεση που εμπεριέχονται οι λέξεις (αντί άρ-
θρο 4)». Στην παράγραφο Ε διαγράφονται τα δύο πρώ-
τα εδάφια δηλ. από τις λέξεις «Στη σελίδα 16376 έως 
και την παρένθεση στην οποία η τελευταία λέξη είναι 
ειδίκευσης» Στην παράγραφο Η διαγράφονται τα 2ο, 
3ο, 4ο εδάφια δηλ. από τις λέξεις: «Στη σελίδα 16729 
έως και τον αριθμό 44». 

 (Από το Υπουργείο Υγείας)   
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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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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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