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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ 95495/Ν1 (1)
Τροποποίηση υπουργικής απόφασης άδειας 

Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-

σης-Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με Μονά-

δα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαι-

δαγώγησης (ΜΦΠΑΔ). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (244 Α΄).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρ-

θρου πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α΄) «Έγκριση Με-
σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής... 
2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του 
άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (18 Α΄) «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως 
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου 
του ν. 4152/2013 (107 Α΄) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... 
και 4127/2013», του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 (193 Α΄) 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις» και της παρ.3 του άρθρου έκτου του 
ν. 4218/2013 (268 Α΄) «Κύρωση της πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου..και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του 
ν. 4229/2014 (8 Α΄) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας 

χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις» και του άρ-
θρου 48 του ν. 4264/2014 (118 Α΄) «Άσκηση εμπορικών 
δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».

3. Τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του 
π.δ. 79/2017(109 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από τη 
διάταξη της παραγράφου του 1 του άρθρου 74 του 
ν. 4589/2019 (13 Α΄).

4. Την 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση «Καθο-
ρισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για 
παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά 
την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012» (3057 
Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 34566/ΙΑ/
12-03-2013 κοινή υπουργική απόφαση (756 Β΄).

5. Την 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών... ΝΠΔΔ» 
(3324 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 84151/
ΙΑ/20-06-2013 υπουργική απόφαση (1584 Β΄).

6. Την Δ22/οικ. 11828/293/13-03-2017 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσεων... χαρακτήρα» 
(1157 Β΄).

7. Την Φ.2.ΓΒ/141825/Δ5/09-09-2014 (2507 Β΄/
22-09-2014) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδι-
ωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Συστεγα-
ζόμενου Νηπιαγωγείου, η οποία μεταβιβάστηκε με την 
144766/Δ1/16-09-2015 υπουργική απόφαση.

8. Την από 7-3-2018 αίτηση της ενδιαφερόμενης για 
τροποποίηση της άδειας του Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου 
Νηπιαγωγείου.

9. Την ΔΑ/13971/06-05-2019 απόφαση διατύπωσης 
θετικής γνώμης του Δ.Σ του ΕΟΠΠΕΠ.

10. Το υπ' αριθμ. 125 π.δ. (ΦΕΚ 210/τ. Α΄/5-11-2016) 
διορισμού του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

11. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την Φ.2.ΓΒ/141825/Δ5/09-09-2014 
(2507 Β΄/22-09-2014) υπουργική απόφαση χορήγησης 
άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης-
Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ, η οποία με-
ταβιβάστηκε με την 144766/Δ1/16-09-2015 υπουργική 
απόφαση, ως προς τη δυναμικότητα της αίθουσας διδα-
σκαλίας, ως ακολούθως:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Από το σχολικό έτος 2018-2019, χορηγούμε στη ΜΑ-
ΛΙΓΓΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης-Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου 
για μία (1) αίθουσα διδασκαλίας στο ισόγειο, δυναμικό-
τητας είκοσι ενός (21) νηπίων.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου είναι «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νη-
πιαγωγείο-ΜΑΛΙΓΓΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ».

Το Νηπιαγωγείο λειτουργεί στην οδό Αγίας Κυριακής 5, 
στον Δήμο Κορδελιού-Εύοσμου, στη Θεσσαλονίκη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 13 Ιουνίου 2019

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ 

I

   Αριθμ. 95189/Ν1 (2)
Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτερο-

βάθμιας Εκπαίδευσης - Λυκείου. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν.  682/1977 (ΦΕΚ 

244/τ. Α΄/01-09-1977).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. 03 της παρ. Θ του άρθρου 

πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ. Α΄/12-10-2012) 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής...2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από 
τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.  4111/2013 (ΦΕΚ 
18/τ. Α΄/25-01-2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις... και 
άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν 
από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 
(ΦΕΚ 107/τ. Α΄/9-5-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής...
και 4127/2013», του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 
193/τ. Α΄/17-09-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», της παρ. 3 του άρ-
θρου έκτου του ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ. Α΄/10-12-2013)
«Κύρωση της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου... και 
άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 
8/τ. Α΄) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου 
παραστάσεων... και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48 
του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ. Α΄) «Άσκηση εμπορικών 
δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».

3. Την 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση «Καθο-
ρισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για 
παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά 
την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012» (ΦΕΚ 
3057/τ. Β΄/18-11-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με την 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 756/τ. Β΄/03-04-2013).

4. Την 151678/ΙΑ/03-12-2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χο-
ρήγηση και... ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 3324/τ. Β΄/12-12-2012), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την 84151/ΙΑ/20-06-2013 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1584/τ. Β΄/21-06-2013).

5. Την από 29-3-2018 αίτηση του νομίμου εκπροσώπου 
της εταιρείας «ΙΣΤΟΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣ-
ΤΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

6. Την ΔΑ/13971/06-05-2019 (360ης/03-05-2019 συ-
νεδρίασης του Δ.Σ.) απόφαση διατύπωσης γνώμης του 
ΕΟΠΠΕΠ.

7. Το αριθμ. 125/2016 π.δ. (ΦΕΚ 210/τ. Α΄/5-11-2016) 
διορισμού του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

8. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Από το σχολικό έτος 2018-2019, χορηγούμε στην 
εταιρεία «ΙΣΤΟΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙ-
ΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ», άδεια Ιδιωτικού Σχολείου 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης-Λυκείου για έξι (6) αίθου-
σες διδασκαλίας εκ των οποίων μία (1) δυναμικότητας 
είκοσι δύο (22) μαθητών, τρεις (3) δυναμικότητας είκοσι 
έξι (26) μαθητών έκαστη, μία (1) δυναμικότητας δεκα-
πέντε (15) μαθητών και μία (1) δυναμικότητας δώδεκα 
(12) μαθητών.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
είναι: «Ιδιωτικό Λύκειο-ΑΥΤΕΝΕΡΓΩ Α.Ε.».

Το Λύκειο θα λειτουργήσει στο Νότιο Περιφερειακό, 
στο Άργος, με νόμιμο εκπρόσωπο στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. τον Τό-
τσικα Δημήτριο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 12 Ιουνίου 2019

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ 

I

   Αριθμ. Γ5α/Γ.Π.οικ. 45847 (3)
Συμπλήρωση και τροποποίηση της Γ5α/Γ.Ποικ. 

24531/29-3-2019 υπουργικής απόφασης « Εκ-

παίδευση στην Ιατρική Εξειδίκευση της Κλινικής 

Φαρμακολογίας» (ΦΕΚ 1126 Β΄).

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 1278/1982 « Για σύσταση Κεντρικού Συμβου-

λίου Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 105), όπως ισχύει.
β. Της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 1397/1983 « Εθνικό 

σύστημα υγείας» (ΦΕΚ 143 Α΄).
ζ. Της περ. 5Β της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4558/2018 

«Κύρωση συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου 
και του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων και της Επιτροπής 
Εκτελεστών Διαθήκης Γ.Γ Μαλινάκη και του Γενικού Νο-
σοκομείου Κεφαλληνίας και των Εκτελεστών της διαθή-
κης της Μαρίας (Μάρης) Βεργωτή αντίστοιχα και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 140).

η. Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 116), όπως ισχύει.
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θ. Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 148), όπως ισχύει.

2. Την Υ80/2017 απόφαση του Πρωθυπουργού «Τρο-
ποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (ΦΕΚ Β΄ 
3904).

3. Την Γ5α/Γ.Ποικ.24531/29-3-2019 υπουργική απόφα-
ση «Εκπαίδευση στην Ιατρική Εξειδίκευση της Κλινικής 
Φαρμακολογίας» (ΦΕΚ 1126 Β΄).

4. Την 20 απόφαση της 274ης/12-4-2019 ολομέλειας 
του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.

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

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 5 της αριθμ. Γ5α/Γ.
Ποικ.24531/29-3-2019 υπουργικής απόφασης διαγρά-
φονται οι λέξεις «Ειδική Μονάδα του Εργαστηρίου της 
Κλινικής Φαρμακολογίας του Γενικού Νοσοκομείου ’’ΠΑ-
ΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ’’» και αντικαθίστανται από τις εξής λέξεις: 
«Μονάδα Κλινικών Ερευνών του Κέντρου Βιοϊατρικής 
Έρευνας και Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. που λειτουργεί στο 
Γενικό Νοσοκομείο «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ».

2. Προστίθεται στην Γ5α/Γ.Ποικ.24531/29-3-2019 
υπουργική απόφαση μετά το άρθρο 6, άρθρο 7 και τρο-
ποποιείται ως ακολούθως:

Άρθρο 7
Α. Τα μέλη ΔΕΠ που υπηρετούν, κατά την έναρξη 

ισχύος της παρούσας, τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη σε 
εργαστήρια Φαρμακολογίας ή/και Κλινικής Φαρμακο-
λογίας, Ιατρικών Σχολών ή Τμημάτων της Ημεδαπής και 
κατέχουν μία από τις ιατρικές ειδικότητες: Αιματολογίας, 
Αναισθησιολογίας, Γαστρεντερολογίας, Γενικής Ιατρικής, 
Εσωτερικής Παθολογίας, Καρδιολογίας, Νευρολογίας, 
Νεφρολογίας, Παθολογικής Ογκολογίας, Παιδιατρικής, 
Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας, Ρευματολογίας, Ψυχι-
ατρικής και γιατροί οποιασδήποτε ειδικότητας με εξει-
δίκευση στην Εντατική Θεραπεία, Εντατική Νοσηλεία 
Νεογνών, είτε έχουν άλλη Κλινική Ιατρική Ειδικότητα, 

αλλά κατέχουν το γνωστικό αντικείμενο της Κλινικής 
Φαρμακολογίας και επιδεικνύουν ιδιαίτερη ερευνητική 
και διδακτική ενασχόληση με το αντικείμενο της Κλινικής 
Φαρμακολογίας ή/και Κλινικής Τοξικολογίας, μπορούν 
εφόσον το επιθυμούν να τους απονεμηθεί ο τίτλος εξειδί-
κευσης στην «Κλινική Φαρμακολογία», μετά από αίτησή 
τους, χωρίς εξετάσεις.

Β. Επίσης ο τίτλος της Εξειδίκευσης στην Κλινική Φαρ-
μακολογία θα απονεμηθεί χωρίς εξετάσεις σε Ιατρούς 
που κατέχουν έναν από τους παραπάνω τίτλους ειδικό-
τητας, οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
εργάζονται ως εισηγητές ή αξιολογητές, ή συμμετέχουν 
σε Οργανισμούς ή Επιτροπές αξιολόγησης Φαρμάκων 
(ΕΟΦ, ΙΦΕΤ, ΕΚΑΠΤΥ, Επιτροπής Αξιολόγησης και Απο-
ζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης και Επιτροπή 
Διαπραγμάτευσης Φαρμάκων του Υπουργείου Υγείας).

Γ. Ο τίτλος της εξειδίκευσης μπορεί να απονεμηθεί και 
σε Ιατρούς κατόχους ενός από τους παραπάνω τίτλους 
ειδικότητας, οι οποίοι έχουν περατώσει με επιτυχία Με-
ταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Κλινικής Φαρμακο-
λογίας, εφόσον θα ασκηθούν ή έχουν ασκηθεί τον κα-
τάλληλο χρόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 
2, 3 και 4 της παρούσας σε εξουσιοδοτημένη μονάδα 
Εργαστηρίου Κλινικής Φαρμακολογίας και μετά από τις 
προβλεπόμενες εξετάσεις.

Οι παραπάνω υποψήφιοι θα υποβάλλουν αίτηση στη 
Δ/νση Ιατρών, Λοιπών Επιστημόνων και Επαγγελματιών 
Υγείας του Υπουργείου Υγείας εντός εξαμήνου από τη 
δημοσίευση της παρούσας και θα αποκτήσουν τον τίτ-
λο της εξειδίκευσης με ή χωρίς εξετάσεις με απόφαση 
του Υπουργού Υγείας μετά από γνώμη του Κεντρικού 
Συμβουλίου Υγείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα 12 Ιουνίου 2019

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ   
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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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