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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Δυνατότητα χορήγησης κοινής βεβαίωσης λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου σε ιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων.

2

Κατανομή ωρών για το έτος 2021, υπερωριακής,
νυκτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του
μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Γενικού Νοσοκομείου Χίου «Σκυλίτσειο».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Γ1β/Γ.Π./οικ.29297
(1)
Δυνατότητα χορήγησης κοινής βεβαίωσης λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου σε ιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου τριακοστού
όγδοου του ν. 4771/2021 «Κύρωση: α) της από 11.12.2020
Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του
Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία "Κοινωφελές
Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση (John S. Latsis Public Benefit
Foundation)" και του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ"» και β) της
από 9.12.2020 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού
Δημοσίου, της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, του
Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο», της Άννας Μαρίας Λουίζας Ιωάννη Λάτση και της
Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας και λοιπές διατάξεις
του Υπουργείου Υγείας» (Α΄16).
2. Τις διατάξεις της περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 4
του π.δ. 84/2001 «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και
προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών
Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας (Π.Φ.Υ.)» (Α΄ 70).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών (Α΄ 121).
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4. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του
Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα της 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 (Α΄ 133).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά
αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματειών» (Α΄156).
7. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Γ.Π./οικ. 72218/
21-08-2014 απόφασης του Υπουργού Υγείας «Τροποποίηση του παραρτήματος Α και Β του π.δ. 84/2001 (Α΄ 70)
"Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για
την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.)"» (Β΄ 2302).
8. Την υπ΄ αρ. 3 απόφαση της 286ης/08-03-2021
Ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.)
«Σχετικά με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 38 του
ν. 4771/2021 (Α΄ 16) για τη χορήγηση κοινής βεβαίωσης
λειτουργίας ιατρείου».
9. Την υπ΄ αρ. 17 απόφαση της 287ης/16-04-2021
Ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.)
«Σχετικά με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 38 του
ν. 4771/2021 (Α΄ 16) για τη χορήγηση κοινής βεβαίωσης
λειτουργίας ιατρείου».
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τη δυνατότητα χορήγησης κοινής βεβαίωσης λειτουργίας ιατρείου για έως πέντε (5) διαφορετικές ιατρικές
κλινικές ειδικότητες, εξαιρουμένων των εργαστηριακών
ειδικοτήτων. Ο ειδικός εξοπλισμός που χρησιμοποιεί η
κάθε ειδικότητα τοποθετείται σε διακριτό χώρο. Σε περίπτωση χρήσης επιστημονικού εξοπλισμού εφαρμογή
έχουν οι διατάξεις της απόφασης του Υπουργού Υγείας
που αναφέρεται στο υπ’ αρ. (7) σχετικό. Το κοινό ιατρείο
χρησιμοποιείται σε διακριτές ημέρες και ώρες.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Μαΐου 2021
Ο Υπουργός Υγείας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
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Αριθμ. 7390
(2)
Κατανομή ωρών για το έτος 2021, υπερωριακής,
νυκτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας
του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Γενικού Νοσοκομείου Χίου «Σκυλίτσειο».
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΙΟΥ
«ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»
Η Πρόεδρος θέτει υπόψη του σώματος τα κάτωθι:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 10 του ν. 3329/2005
(Α΄ 81).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176)
σύμφωνα με τις οποίες «… για το προσωπικό των ΝΠΔΔ
και των ΝΠΙΔ η απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής
εργασίας εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή το
όργανο διοίκησης ή το εξουσιοδοτημένο από αυτό όργανο. … Στις αποφάσεις αυτές καθορίζεται ο αριθμός
των υπαλλήλων, το χρονικό διάστημα και οι ώρες υπερωριακής απασχόλησής του μέσα στα όρια των πιστώσεων
του Προϋπολογισμού τους μη επιτρεπόμενης της επιβάρυνσης του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.
Οι ανωτέρω αποφάσεις δημοσιεύονται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως....» .
3. Το άρθρο 64 του ν. 4486/2017 (Α΄ 115) στο οποίο
ορίζεται ότι: «Οι αποφάσεις καθιέρωσης υπερωριακής,
νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας, καθώς
και εφημεριών του προσωπικού των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.,
που εκδίδονται από τα Όργανα Διοίκησης των οικείων
φορέων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 του
ν. 4354/2015 (Α΄176), μετά τη δημοσίευση της αντίστοιχης κοινής υπουργικής απόφασης καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας ανά ΥΠΕ, ισχύουν αναδρομικά από την
1η Ιανουαρίου κάθε έτους».
4. Την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ. 83707/28-12-2020
απόφαση του Υφυπουργού Υγείας «Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών
εργασίας του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των Νοσοκομείων
του Ε.Σ.Υ., ανά Υγειονομική Περιφέρεια» (Β΄ 5881).
5. Την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ. 83703/28-12-2020 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Υγείας «Εφημερίες Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών - Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων,
Φυσικών Νοσοκομείων - Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων
των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., ανά Υγειονομική Περιφέρεια» (Β΄ 5880).
6. Tην υπό στοιχεία 75004/31-12-2020 (ΑΔΑ:
ΨΞΔΨ469Η2Ξ-ΠΒ4) απόφαση της 2ης υπ’ αρ. 75004/
31-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΞΔΨ469Η2Ξ-ΠΒ4) απόφαση της 2ης
ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου «Κατανομή ανά Νοσοκομείο
για το 2021 υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων
ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού και του
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των
Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων» με την οποία εγκρίνεται για
το Νοσοκομείο το ποσό των 373.000,00 €.
7. Tην υπ’ αρ. 74996/31-12-2020 (ΑΔΑ: ΩΑ1Ψ469Η2Ξ9Ε8) απόφαση της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου «Κατα-
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νομή ανά Νοσοκομείο για το 2021 για Ενεργείς εφημερίες Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων,
Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών ΝοσοκομείωνΑκτινοφυσικών και Κτηνιάτρων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων» με την οποία εγκρίνεται για το Νοσοκομείο το
ποσό των 120.000,00 €.
8. Το γεγονός ότι τα ανωτέρω ποσά είναι στα όρια των
πιστώσεων και έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του
Νοσοκομείου έτους 2021.
9. Ότι είναι απολύτως απαραίτητη η υπερωριακή απασχόληση προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας για το Νοσηλευτικό, Παραϊατρικό,
Βοηθητικό και για το προσωπικό παροχής υπηρεσιών
εστίασης – καθαριότητας, φύλαξης και λοιπό, όλων των
κατηγοριών, μόνιμο και με σύμβαση ορισμένου χρόνου
που καλύπτει κυλιόμενη υποχρεωτική 24ωρη καθημερινή βάρδια.
10. Ότι είναι αναγκαία η νυχτερινή υπηρεσία και εργασία κατά τις Κυριακές και Αργίες δεδομένου ότι το
Νοσοκομείο λειτουργεί επί 24ωρου βάσεως.
11. Τις υφιστάμενες πάγιες υπηρεσιακές ανάγκες, οι
οποίες έχουν διαμορφωθεί λόγω συνταξιοδοτήσεων,
μετατάξεων κ.λπ.
12. Τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του Νοσοκομείου το οποίο εφημερεύει καθημερινά όλο το χρόνο
επί 24ωρου βάσεως και εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων όλου του Νομού, τουριστών και παραθεριστών
του Νησιού.
13. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση εποχιακών,
επειγουσών, έκτακτων και όλως απρόβλεπτων υπηρεσιακών αναγκών υπάρχει ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης κατά τις απογευματινές ώρες των εργάσιμων ημερών
και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες συνολικά
336 υπαλλήλων του Νοσοκομείου μας και συγκεκριμένα:
- σε εκατόν τρεις (103) υπαλλήλους στα τμήματα της
Διοικητικής υπηρεσίας (Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Γραμματείας, Τμήματος Κίνησης Ασθενών, Οικονομικού, Επιστασίας - Ιματισμού, Ασφαλείας, Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και Τεχνικού και αυτοτελή τμήματα
Πληροφορικής και Γραφείου Προστασίας Δικαιωμάτων
Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας) για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία αυτών, λόγω έλλειψης προσωπικού και
για την διεκπεραίωση πρόσθετων αναγκών που προκύπτουν ήτοι, σε θέματα έκδοσης αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου, πλήθους εγγράφων διοίκησης για
επεξεργασία - διεκπεραίωση, υπηρεσιακών μεταβολών
αυτού και στατιστικά στοιχεία, ενημερώσεων προσωπικών Μητρώων, προμήθειες, μισθοδοσία υπαλλήλων,
επεξεργασίας εφημεριών και πρόσθετων αμοιβών λοιπού προσωπικού, δέσμευσης πιστώσεων, έκδοσης ΧΕ,
πληρωμές προμηθειών, προϋπολογισμού, απολογισμός,
ταμείο και κλείσιμο αυτού, ενημέρωσης διαχειρίσεων,
χρεώσεις νοσηλίων, άμεση εξόφληση ληξιπροθέσμων
υποχρεώσεων κ.λπ.,
- σε εκατόν ογδόντα οκτώ (188) νοσηλευτές όλων των
κατηγοριών διότι το υπάρχον νοσηλευτικό προσωπικό
δεν επαρκεί να καλύψει με βάρδιες τα τμήματα δεδομένου ότι το νοσοκομείο λειτουργεί επί 24ωρου και εφημερεύει καθημερινά,
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-σε τριάντα πέντε (35) υπαλλήλους Ιατρικής Υπηρεσίας
πλην Ιατρών (Ακτινολογικού- Αξονικού, Μαγνητικού Τομογράφου, Μικροβιολογικού εργαστηρίου Κοινωνικής
Υπηρεσίας,Φυσιοθεραπευτές κ.λπ.) και
- σε δέκα (10) υπαλλήλους Επιστημονικού Προσωπικού (Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών, Βιοχημικών,
Ψυχολόγων).
14. Λόγω της πανδημίας Covid-19, το Νοσοκομείο έχει
επιφορτιστεί με τη διενέργεια διαγνωστικών τεστ, νοσηλειών και εμβολιασμών όλου του Νομού, αποφασίζει:
Την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης στο Γενικό
Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο» και πιο ειδικά:
Α) υπερωριακής απασχόλησης απογευματινής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών όποτε αυτή κρίνεται
απαραίτητη,
Β) εργασίας προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού
ωραρίου κατά τις νυχτερινές ώρες και κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες, σε συνολικά για 336 εργαζόμενους, μόνιμοι υπάλληλοι και με συμβάσεις ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου με 28.500 ώρες απασχόλησης
και με 1416 εφημερίες (όσο αφορά το επιστημονικό προσωπικό), συνολικού κόστους 493.000,00 € (ΚΑΕ 0261 και
ΚΑΕ 0263) όπως έχουν εγγραφεί στον Προϋπολογισμό
του Νοσοκομείου αναλυτικά ως εξής:
α) Για υπερωριακή απογευματινή εργασία, όποτε
αυτή κρίνεται απαραίτητη, τριακόσια τριάντα έξι (336)
μονίμων και με σύμβαση ορισμένου χρόνου υπαλλήλων
του Νοσοκομείου με 28.500 ώρες εργασίας συνολικού
κόστους 373.000 €, επιμεριζόμενες για το α’ εξάμηνο
του έτους 2021 σε 14.250 ώρες κόστους 187.500 € και
14.250 ώρες κόστους 187.500 € οι οποίες αναλύονται
ανά υπηρεσία ως εξής:
1) σε εκατόν τρεις (103) υπαλλήλους στα τμήματα της
Διοικητικής υπηρεσίας με 10.100 ώρες εργασίας περίπου επιμεριζόμενες για το α΄ εξάμηνο του έτους 2021 σε
5.050 ώρες και το β΄ εξάμηνο του έτους 2021 σε 5.050
ώρες,
2) σε εκατόν ογδόντα οκτώ (188) νοσηλευτές της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας όλων των κατηγοριών με 14.100
ώρες εργασίας περίπου επιμεριζόμενες για το α’ εξάμηνο
του έτους 2021 σε 7.050 ώρες και το β’ εξάμηνο του έτους
2021 σε 7.050 ώρες και
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3) σε τριάντα πέντε (35) υπαλλήλους Ιατρικής Υπηρεσίας πλην Ιατρών (Ακτινολογικού - Αξονικού, Μικροβιολογικού εργαστηρίου Κοινωνικής Υπηρεσίας, Φυσιοθεραπευτές κ.λπ.) με 4.300 ώρες εργασίας περίπου
επιμεριζόμενες για το α’ εξάμηνο του έτους 2021 σε 2.150
ώρες και το β’ εξάμηνο του έτους 2021 σε 2.150 ώρες.
Η απογευματινή υπερωριακή εργασία ορίζεται ανά
εξάμηνο μέχρι 120 ώρες ανά υπάλληλο. Η υπερωριακή
εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες ορίζεται ανά εξάμηνο στις 96
ώρες νυχτερινής και 96 ώρες για Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ανά υπάλληλο σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
β) Εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου κατά τις νυχτερινές ώρες και κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες: α) μονίμων υπαλλήλων β) λοιπού
επικουρικού προσωπικού και γ) προσωπικού ατομικών
συμβάσεων εστίασης, σίτισης, καθαριότητας, φύλαξης,
ιματισμού, ήτοι συνολικά για 272 άτομα περίπου και καθορίζεται σε περίπου 101.500 ώρες, επιμεριζόμενες για
το α’ εξάμηνο του έτους 2021 σε 50.750 ώρες και για το
β’ εξάμηνο του έτους 2021 σε 50.750 ώρες και
γ) Εφημερίες (ενεργείς, ετοιμότητας, μικτές) δέκα (10)
ατόμων επιστημονικού προσωπικού (Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών, Βιοχημικών, Ψυχολόγων) του Νοσοκομείου για το έτος 2021 με Συνολικό αριθμό 1416
εφημεριών κόστους 120.000,00 € επιμεριζόμενες σε
708 εφημερίες για το α’ εξάμηνο του 2021 και κόστος
60.000,00 € και 708 εφημερίες για το β’ εξάμηνο του 2021
και κόστος 60.000,00 €.
Γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να τροποποιήσει
την παρούσα απόφαση εφόσον το κρίνει απαραίτητο
για υπηρεσιακούς λόγους σχετικά με την ανωτέρω κατανομή των ωρών ανά Υπηρεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Χίος, 13 Μαΐου 2021
Η Διοικήτρια
ΕΛΕΝΗ ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 2030/19.05.2021

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

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)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02020301905210004*

