
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ.45456/ 
12-06-2019 υπουργικής απόφασης «Εκπαίδευση 
στην Ιατρική Ειδικότητα της Ιατρικής Γενετικής» 
(Β’ 2524). 

2 Χαρακτηρισμός της συλλογής της πτωχευμένης 
Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Πνευματικής 
Ιδιοκτησίας (Α.Ε.Π.Ι. Α.Ε.).

3 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 660/7-1-2021 απόφασης 
του Διοικητή της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης 
«Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυκτερινής 
και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου 
προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργα-
σίας Ιδιωτικού Δικαίου του Πρωτοβάθμιου Εθνι-
κού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) της 4ης Υ.Πε. Μακε-
δονίας και Θράκης, για το έτος 2021» (Β΄ 156).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Γ5α/Γ.Π.οικ. 68006 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ.45456/ 

12-06-2019 υπουργικής απόφασης «Εκπαίδευση 

στην Ιατρική Ειδικότητα της Ιατρικής Γενετικής» 

(Β’ 2524).  

 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α. Του ν. 1278/1982 «Σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου 

Υγείας» (Α’ 105), 
β. της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 1397/1983 «Εθνικό 

σύστημα υγείας» (Α’ 143), 
γ. της περ. 5Α 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» (Α’ 140), 

δ. του άρθρου 6 του ν.δ. 3366/1955 «Περί ασκήσεως 
του ιατρικού επαγγέλματος και ιατρικών ειδικοτήτων και 
άλλων τινών διατάξεων» (Α’ 258), 

ε. του άρθρου 90 του Κώδικα  της Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), 

στ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α’ 148), 

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

η. του άρθρου 8 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κα-
τάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123), 

θ. της υπό στοιχεία Υ32/09.09.2021 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Ανα-
πληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα» (Β’ 4185). 

2. Την υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Ποικ.64845/29-8-2018 από-
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «Ονομασία, πε-
ριεχόμενο και προϋποθέσεις απόκτησης τίτλου ιατρικής 
εξειδίκευσης από ιατρούς που κατέχουν τίτλο ιατρικής 
ειδικότητας» (Β’ 3958). 

3. Την υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ.45456/12-06-2019 από-
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «Εκπαίδευση 
στην Ιατρική Ειδικότητα της Ιατρικής Γενετικής» (Β’ 2524), 
(διόρθωση σφάλματος Β’ 3362). 

4. Την υπ’ αρ. 2 απόφαση της 289ης/28.06.2021 Ολο-
μέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (Κε.Σ.Υ.), 
η οποία διαβιβάστηκε με το υπό στοιχεία ΚΕΣΥ (Β’  ) 
Γ.Π.22403/30.06.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Επιστη-
μονικής Τεκμηρίωσης, Διοικητικής και Γραμματειακής 
Υποστήριξης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, ανα-
φορικά με την τροποποίηση της εν θέματι απόφασης. 

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Β1α/οικ.67583/29-10-2021 
εισήγηση της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, 
όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη της παρ. 1 του 
άρθρου 35 του ν. 4484/2017, της Διεύθυνσης Προϋπολο-
γισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου 
Υγείας, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε το δεύτερο εδάφιο και αντικαθιστού-
με την περ. Ε’ του άρθρου 6 της υπό στοιχείο 3 ως άνω 
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σχετικής, με αποτέλεσμα το άρθρο 6 της υπό στοιχεία 
Γ5α/Γ.Π.οικ.45456/12-06-2019 υπουργικής απόφασης 
«Εκπαίδευση στην Ιατρική Ειδικότητα της Ιατρικής Γε-
νετικής» (Β’ 2524), (διόρθωση σφάλματος Β’ 3362) δια-
μορφώνεται ως ακολούθως: 

«Άρθρο 6
Μεταβατικές Διατάξεις 

Ιατροί που απέκτησαν τον τίτλο της ειδικότητας της 
Ιατρικής Γενετικής σε χώρα της αλλοδαπής μετά απο 
επιτυχή παρακολούθηση τουλάχιστον τετραετούς δι-
άρκειας θα αποκτήσουν τον τίτλο της ειδικότητας στην 
Ιατρική Γενετική σύμφωνα με την παρακάτω διαδικα-
σία. Όσοι ιατροί οποιασδήποτε ειδικότητας εργάζονται 
ήδη ή εργάστηκαν σε αναγνωρισμένα πανεπιστημιακά 
ή νοσοκομειακά τμήματα ή εργαστήρια της ημεδαπής 
ή αλλοδαπής που ανήκουν στο Εθνικό Σύστημα Υγεί-
ας, στο γνωστικό αντικείμενο της Ιατρικής Γενετικής θα 
αποκτήσουν τον τίτλο ειδικότητας στην Ιατρική Γενετική 
άνευ εξετάσεων, μετά από αξιολόγησή τους από Ειδική 
τριμελή Επιτροπή αναγνώρισης προσόντων Ιατρού Γενε-
τιστή, εφόσον διαθέτουν ένα από τα παρακάτω προσό-
ντα μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας 
και εντός μίας διετίας. 

Α. Τουλάχιστον δέκα (10) έτη προϋπηρεσίας και εκ-
παίδευσης σε Τμήμα Πανεπιστημιακό ή Τριτοβάθμιου 
Νοσοκομείου του ΕΣΥ. 

Β. Δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών (Master’s) στο 
γνωστικό αντικείμενο της Ιατρικής Γενετικής και τουλά-
χιστον επτά (7) έτη προϋπηρεσίας και εκπαίδευσης σε 
Τμήμα Πανεπιστημιακό ή Τριτοβάθμιου Νοσοκομείου 
του ΕΣΥ. 

Γ. Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο 
της Ιατρικής Γενετικής και πέντε (5) επιπλέον έτη προϋ-
πηρεσίας και εκπαίδευσης σε Τμήμα Πανεπιστημιακό ή 
Τριτοβάθμιου Νοσοκομείου του ΕΣΥ. 

Δ. Δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών (Master’s) στο 
γνωστικό αντικείμενο της Ιατρικής Γενετικής και Διδα-
κτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της Ιατρικής 
Γενετικής και τρία (3) επιπλέον έτη προϋπηρεσίας και 
εκπαίδευσης σε Τμήμα Πανεπιστημιακό ή Τριτοβάθμιου 
Νοσοκομείου του ΕΣΥ. 

Ε. Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) 
Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (όλων 
των βαθμίδων) στο αντικείμενο της Ιατρικής Γενετικής. 

Σε όσους δεν διαθέτουν τα πλήρη προσόντα για την 
απόκτηση τίτλου ειδικότητας Ιατρικής Γενετικής παρέ-
χεται η δυνατότητα να συμπληρώσουν τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις έως 26-12-2021. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους 
με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως 26-02-2022, στη 
Διεύθυνση Ιατρών, Λοιπών Επιστημόνων και Επαγγελμα-
τιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας. Τον τίτλο ειδικότητας 
θα τον αποκτήσουν από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο 
με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του 
Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας». 

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Ποικ.45456/ 
12-06-2019 (Β’ 2524, Β’3362) υπουργική απόφαση. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2021

Η Αναπληρώτρια Υπουργός

ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ  

I

   Αριθμ. 521452 (2)
Χαρακτηρισμός της συλλογής της πτωχευμένης 

Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Πνευματι-

κής Ιδιοκτησίας (Α.Ε.Π.Ι. Α.Ε.).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
ΤΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ  ΤΟΥ 
YΠOYPΓEIOΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, 

λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α΄ 133).

β) του π.δ. 70/2015 (Α΄ 114)  περί ανασύστασης των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών  Ανάπτυξης και Τουρισμού.

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

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

ε) του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» (Α΄ 7).

στ) του ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτή-
των και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Α΄ 153).

ζ) του ν. 3861/2010 (Α΄ 112)  περί ενίσχυσης της Διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
στο διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα διαύγεια’ και άλλες διατάξεις .

2. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/567515/2284/
14-10-2020 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και 
Αθλητισμού «Οργάνωση και Λειτουργία των Συμβου-
λίων του ν. 3028/ 2002 στο Υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού» (Β΄ 4612).

3. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστι-
κής Κληρονομιάς και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου

4. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμ-
βουλίου Νεωτέρων Μνημείων, όπως διατυπώθηκε στην 
υπ’ αρ. 39/27-10-2021 συνεδρίασή του, αποφασίζουμε:

Τον χαρακτηρισμό ως κινητού μνημείου του συνόλου 
της συλλογής της πτωχευμένης Ελληνικής Εταιρείας 
Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Α.Ε.Π.Ι. Α.Ε.), 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6, του άρθρου 20, 
του ν. 3028/2002, διότι η συλλογή, ως σύνολο, παρουσι-
άζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ιστορία της ελληνικής 
δισκογραφίας και την εξέλιξη της ελληνικής μουσικής 
κατά τον 20ο αι.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2021

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΑΔΑΜ - ΒΕΛΕΝΗ

I

    Αριθμ. 45063 (3)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 660/7-1-2021 απόφα-
σης του Διοικητή της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και 
Θράκης «Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, 
νυκτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας 
του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού 
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου του Πρω-
τοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) της 
4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, για το έτος 
2021» (Β΄ 156). 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγεί-

ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 
(Α΄ 81).

2. Την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ. 66156/18-09-2019 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 761) απόφαση του Υπουργείου Υγείας περί δι-
ορισμού του Τσαλικάκη Δημήτριου ως Διοικητή της 4ης 
Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης).

3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 2071/ 
1992 (Α΄ 123).

4. Το π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α΄ 194).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του ν. 4238/2014 
«Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή 
σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 38).

7. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγί-
ας 011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α’  143).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4316/2014 
(Α΄ 270).

9. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ.81261/16-12-2020 υπουρ-
γική απόφαση «Κατανομή πιστώσεων του Τακτικού Προ-
ϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Υπουργείου 
Υγείας σε επιμέρους Ομάδες Λογαριασμών» (ΑΔΑ: Ψ0ΓΗ-
465ΦΥΟ-ΒΡΕ).

10. Την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ.83710/28.12.2020 
(Β΄ 5881) με ΑΔΑ: ΩΞΕΩ465ΦΥΟ-ΛΕΗ απόφαση του Υφυ-
πουργού Υγείας σύμφωνα με την οποία προκαλείται συ-

νολική δαπάνη ύψους ενός εκατομμυρίου τριακοσίων 
πενήντα χιλιάδων (1.350.000,00 €), (ΚΑΕ 0261 και ΚΑΕ 
0263) για αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσι-
μων ημερών εργασίας τριακοσίων πενήντα τριών χιλιά-
δων (353.000) ωρών, για περίπου χίλιους τετρακόσιους 
τριάντα (1.430) μονίμους υπαλλήλους και υπαλλήλους 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διαφόρων κλάδων 
και ειδικοτήτων των Δομών του Πρωτοβάθμιου Εθνικού 
Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) της 4ης Υγειονομικής Περιφέ-
ρειας Μακεδονίας και Θράκης, για χρονικό διάστημα 
από 1-1-2021 έως και 31-12-2021.

11. Την υπ’ αρ. 660/7-1-2021 απόφαση του Διοικη-
τή της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης: «Καθιέρωση 
με αμοιβή υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρέσιμων 
ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού και του 
προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου του 
Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) της 4ης 
Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, για το έτος 2021» (Β΄ 156).

12. Την υπ’ αρ. 2/94566/200/1015/000119/27-08-2021 
Απόφαση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Μετα-
βολές εκτελούμενου προϋπολογισμού».

13. Την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ.61598/6.10.2021 με 
ΑΔΑ: ΩΗΘ4465ΦΥΟ-Χ5Ψ απόφαση της Αναπληρώτρι-
ας Υπουργού Υγείας «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 
Γ4β/Γ.Π.οικ. 83710/28.12-2020 απόφασης του Υφυπουρ-
γού Υγείας «Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυκτε-
ρινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου 
προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου 
Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) ανά Υγειονομική Περιφέρεια» (Β΄ 5881)» 
(Β΄ 4680).

14. Το γεγονός ότι οι Δομές του Π.Ε.Δ.Υ. δύναται να 
λειτουργούν σε 24ωρη βάση και για 7 ημέρες την εβδο-
μάδα, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 660/7-1-2021 απόφα-
σης του Διοικητή της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης 
«Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυκτερινής και 
εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπι-
κού και του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας 
(Π.Ε.Δ.Υ.) της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, για το 
έτος 2021» (Β΄ 156) κατόπιν του σχετικού (13) ως προς 
τη σχετική δαπάνη η οποία διαμορφώνεται από το ποσό 
του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων πενήντα χιλιάδων 
ευρώ (1.350.000,00 €) στο ποσό των τριών εκατομμυρίων 
οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (3.850.000,00 €). 
Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω απόφαση του Διοικητή 
της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 1 Νοεμβρίου 2021

Ο Διοικητής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΛΙΚΑΚΗΣ   
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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 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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