
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επιβολή παραβόλων υπέρ του Πανελλήνιου Ια-
τρικού Συλλόγου για τη χορήγηση βεβαιώσεων, 
τίτλων ιατρικών ειδικοτήτων και πιστοποιητικών.

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ2α/οικ.19878/
31-03-2021 υπουργικής απόφασης «Κατανομή 
οργανικών θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. σε 
Νοσοκομεία αρμοδιότητας της 2ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου (Β’ 1283).

3 Μεταφορά/μετατροπή οργανικής θέσης ειδικευ-
όμενου ιατρού στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣ-
ΣΗΝΙΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Γ5α/Γ.Π. 35046 (1)
Επιβολή παραβόλων υπέρ του Πανελλήνιου Ια-

τρικού Συλλόγου για τη χορήγηση βεβαιώσεων, 

τίτλων ιατρικών ειδικοτήτων και πιστοποιητικών. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 2214/1994 «Αντι-

κειμενικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 75),

β) του άρθρου 35 του ν. 4025/2011 «Ανασυγκρότηση 
Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστα-
σης Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις (Α’ 228),

γ) του άρθρου 117 του ν. 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός 
και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινι-
κών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, 
Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 43),

δ) του άρθρου δέκατου έβδομου του κεφ. Γ «Ρυθμίσεις 
Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και Εθνικού Οργανι-
σμού Μεταμοσχεύσεων» του ν. 4771/2021 (Α’ 16),

ε) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α’ 181),

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

ζ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 2),

η) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121 - Διορθ. Σφαλμ. Α’ 126).

2. Την υπό στοιχεία Γ5β/Γ.Π οικ.92030/11-12-2017 
κοινή υπουργική απόφαση Αναπληρωτών Υπουργών 
Οικονομικών και Υγείας «Επιβολή παραβόλων υπέρ 
Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και Ελληνικής Οδοντι-
ατρικής Ομοσπονδίας για τη χορήγηση βεβαιώσεων και 
τίτλων ειδικότητας ιατρών και οδοντιάτρων» (Β’ 4413),

3. Την υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π οικ.24768/29-3-2019 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός δικαιολογητικών, 
διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση 
βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλματος καθώς και 
τίτλου ιατρικής ειδικότητας» (Β’ 1373),

4. Την υπό στοιχεία Y4/8-1-2021 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (Β’ 32),

5. Την υπ’ αρ. 2985/2019 απόφαση του Συμβουλίου 
της Επικρατείας,

6. Το υπ’ αρ. 9517/28-5-2021 έγγραφο του Πανελλήνι-
ου Ιατρικού Συλλόγου με συνημμένα σε αυτό την «Μελέ-
τη Ανάλυσης Κόστους Ανταποδοτικών Υπηρεσιών Π.Ι.Σ.» 
για τον καθορισμό των ανταποδοτικής φύσεως παραβό-
λων υπέρ Π.Ι.Σ., καθώς και απόσπασμα των αποφάσεων 
της Συνόδου των Προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων και 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Ιατρικού 
Συλλόγου που έλαβε χώρα στις 26/5/2021,

7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βά-
ρος του κρατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με την 
υπό στοιχεία Β1α/οικ.36016/08-06-2021 εισήγηση του 
Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, με βάση την περ. ε’ 
της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), 
αποφασίζουμε:

Την επιβολή παραβόλων υπέρ του Πανελλήνιου Ια-
τρικού Συλλόγου για την εκ μέρους του κάλυψη του κό-
στους των αναφερομένων στην ως άνω υπό στοιχείο (3) 
απόφαση παρεχόμενων υπηρεσιών ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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α) για τη χορήγηση βεβαίωσης άσκησης επαγγέλμα-
τος, παράβολο ποσού ογδόντα (80) ευρώ,

β) για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτη-
ση τίτλου ειδικότητας, παράβολο ποσού τριάντα (30) 
ευρώ, το οποίο καταβάλλεται για κάθε συμμετοχή του 
υποψηφίου,

γ) για την αναγνώριση τίτλου ειδικότητας που έχει 
αποκτηθεί σε κράτος-μέλος της Ε.Ε., παράβολο ποσού 
τριάντα (30) ευρώ.

Οι υπηρεσίες που αφορούν τη χορήγηση πιστοποιητι-
κών του άρθρου 10 της ως άνω υπό στοιχείο (3) σχετικής 
παρέχονται άνευ παραβόλου.

Από τη δημοσίευση της παρούσας παύει η ισχύς της 
παρ. 1 της υπό στοιχεία Γ5β/Γ.Ποικ.92030/11-12-2017 
κοινής υπουργικής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουρ-
γών Οικονομικών και Υγείας «Επιβολή παραβόλων υπέρ 
Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και Ελληνικής Οδοντι-
ατρικής Ομοσπονδίας για τη χορήγηση βεβαιώσεων και 
τίτλων ειδικότητας ιατρών και οδοντιάτρων» (Β’ 4413).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Ιουλίου 2021

Οι Υπουργοί

Οικονομικών Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ

I

    Αριθμ. Γ2α/32938 (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ2α/οικ.19878/

31-03-2021 υπουργικής απόφασης «Κατανομή 

οργανικών θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. 

σε Νοσοκομεία αρμοδιότητας της 2ης Υγειονομι-

κής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου (Β’ 1283). 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4690/2020 «Κύρω-

ση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμε-
τώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας 
του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες δια-
τάξεις» (Α’ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω 
μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνε-
πειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την 
επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» 
(Α’ 90) και άλλες διατάξεις» (Α’ 104).

2. Την παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 1397/1983 «Εθνικό 
Σύστημα Υγείας» (Α’ 143).

3. Το άρθρο 84 του ν. 2071/1992 «Εκσυγχρονισμός και 
Οργάνωση Συστήματος Υγείας» (Α’ 123).

4. Την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2889/2001 «Βελτίω-
ση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 37).

5. Το άρθρο 4 του ν. 3754/2009 «Ρύθμιση όρων απα-
σχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύμφωνα 
με το π.δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις» (Α’ 43).

6. Το π.δ. 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νοσο-
κομείων» (Α’ 32).

7. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

8. Την υπό στοιχεία Υ4/08-01-2021 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (Β’ 32).

9. Την υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ. 64843/29-08-2018 
υπουργική απόφαση «Σύσταση, μετονομασία ιατρικών 
ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου 
άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας» (Β’ 4138).

10. Τον ισχύοντα οργανισμό λειτουργίας του Νοσοκο-
μείου Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ».

11. Το πρακτικό της υπ’ αρ. 12ης Συνεδρίασης του ΚΕ-
ΣΥΠΕ κατά την 2α Ιουνίου 2021 (θέμα Ε.Η.Δ. 4ο).

12. Την υπό στοιχεία ΔΑΑΔ.34595/26-05-2021 εισή-
γηση της Διοίκησης της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας 
Πειραιώς και Αιγαίου.

13. Το από 20-05-2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της 
Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού Ν.Π.

14. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ.43524/09-07-2021 ει-
σήγηση της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Υγείας.

15. Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη 
σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού, καθώς κατα-
νέμονται έξι (6) οργανικές θέσεις ειδικευμένων ιατρών 
Ε.Σ.Υ. στο Π.Γ.Ν. «Αττικόν» αρμοδιότητας της 2ης Υ.ΠΕ. 
Πειραιώς και Αιγαίου, εκ των πεντακοσίων (500) οργα-
νικών θέσεων, οι οποίες έχουν συσταθεί με το άρθρο 54 
του ν. 4690/2020, αποφασίζουμε:

1. Η υπό στοιχεία Γ2α/οικ.19878/31-03-2021 υπουρ-
γική απόφαση «Κατανομή οργανικών θέσεων ειδικευ-
μένων ιατρών Ε.Σ.Υ. σε Νοσοκομεία αρμοδιότητας της 
2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου 
(Β’ 1283)» τροποποιείται, ως προς την κατανομή των έξι 
(6) οργανικών θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ., στο 
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», ως εξής:

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

Πανεπιστημιακό Γενικό 
Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Εσωτερικής Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή 
Πνευμονολογίας - Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή 
Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας (ΜΕΘ Ενηλίκων)

3

Παιδιατρικής ή Αναισθησιολογίας ή Καρδιολογίας 
ή Χειρουργικής Παίδων ή Πνευμονολογίας - 

Φυματιολογίας (ΜΕΘ Παίδων)
3

2. Στο τέλος του πίνακα στην υπό στοιχεία Γ2α/οικ.19878/31-03-2021 υπουργική απόφαση προστίθεται και νέα 
παράγραφος ως εξής:
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«Για την κατάληψη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλά-
δου Ε.Σ.Υ. στην ΜΕΘ Παίδων, απαιτείται η κατοχή του 
τίτλου μιας (1) εκ των ειδικοτήτων: ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙ-
ΑΣ Ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΠΑΙΔΩΝ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ, και 
η συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 84 του 
ν. 2071/1992».

Κατά τα λοιπά η τροποποιούμενη απόφαση παραμένει 
ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Αυγούστου 2021

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ

I

    Αριθμ. Γ2α/46828 (3)
Μεταφορά/μετατροπή οργανικής θέσης ειδικευ-

όμενου ιατρού στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣ-

ΣΗΝΙΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΚΑΛΑΜΑ-

ΤΑ). 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 1 του ν. 123/1975 «Περί ρυθμίσεως θε-

μάτων Ιατρικού Προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων 
και ετέρων θεμάτων αρμοδιότητος Υπουργείου Κοινω-
νικών Υπηρεσιών» (Α’ 172).

β. Του άρθρου 38 του ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα 
Υγείας» (Α’ 143).

γ. Της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4484/2017 «Προ-
σαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις» (Α’ 110).

δ. Της παρ. 3 του άρθρου 112 του ν. 4600/2019 «Εκσυγ-
χρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτι-
κών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας 
Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 43).

ε. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

στ. Του άρθρου 1 του π.δ. 129/1992 «Περιορισμός 
συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση Υπουργικών Απο-
φάσεων σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων» (Α’ 65).

ζ. Της παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) -δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

2. Το υπ’ αρ. π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

3. Την υπό στοιχεία Υ4/08-01-2021 «Ανάθεση αρμο-
διοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, Βασίλειο 
Κοντοζαμάνη» απόφαση του Πρωθυπουργού (Β’ 32).

4. Την υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ.64843/29/08/2018 
υπουργική απόφαση «Σύσταση, μετονομασία ιατρικών 
ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου 
άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας» (Β’ 4138).

5. Την υπ’ αρ. 34526/21-07-2021 απόφαση του Διοικη-
τή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιο-
νίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας και το υπ’ αρ. 
41718/23-07-2021 έγγραφο.

6. Το απόσπασμα πρακτικού της 11ης συνεδρίασης 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Μεσσηνίας (Ορ-
γανική Μονάδα Έδρας Καλαμάτα) κατά την 4η Ιουνίου 
2021 (θέμα 16ο).

7. Το υπό στοιχεία Β1α/οικ.48954/02-08-2021 έγγραφο 
του Προϊσταμένου της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου Υγείας.

8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του Προϋ-
πολογισμού του Φορέα, αποφασίζουμε:

Τη μεταφορά/μετατροπή μίας (1) οργανικής θέσης 
ειδικευόμενου ιατρού ειδικότητας Καρδιολογίας η 
οποία έχει συσταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 7 του 
π.δ. 128/1979 (Α’ 31), σε μία (1) οργανική θέση ειδικευό-
μενου ιατρού ειδικότητας Ουρολογίας στο Γ.Ν. Μεσση-
νίας (Οργανική Μονάδα Έδρας Καλαμάτα).

Η ανωτέρω μεταφορά/μετατροπή θα υλοποιηθεί, όταν 
τοποθετηθούν για ειδίκευση όλοι οι ιατροί που είναι εγ-
γεγραμμένοι στην αντίστοιχη σειρά προτεραιότητας για 
τη λήψη της ειδικότητας της Καρδιολογίας μέχρι την ημε-
ρομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην 
εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Αυγούστου 2021

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ   
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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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