
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της 53684/ΕΥΘΥ460/18-05-2015 
υπουργικής απόφασης «Διάρθρωση της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩ-
ΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗ του άρθρου 5 παρ. 3 του ν.4314/2014» 
(ΦΕΚ 948/Β’/2015), όπως ισχύει.

2 Αποδοχή δωρεάς προς το Ελληνικό Δημόσιο.

3 Τροποποίηση και αντικατάσταση του άρθρου 
1α της  Γ5α/Γ.Π.οικ.64845/29-8-2018 υπουργικής 
απόφασης «Ονομασία, περιεχόμενο και προϋπο-
θέσεις απόκτησης τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης 
από ιατρούς που κατέχουν τίτλο ιατρικής ειδικό-
τητας» (ΦΕΚ Β’3958).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 60455 (1)

   Τροποποίηση της 53684/ΕΥΘΥ460/18-05-2015 

υπουργικής απόφασης «Διάρθρωση της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩ-

ΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗ του άρθρου 5 παρ. 3 του ν.4314/2014» 

(ΦΕΚ 948/Β’/2015), όπως ισχύει.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε για 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98).

2. Το ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α’ 265) σχετικά με τη διαχείρι-
ση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμ-
βάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και 
λοιπές διατάξεις, όπως κάθε φορά ισχύει, και ειδικότερα 
τα άρθρα 13 παρ. 7(γ) και 58 παρ. 1 αυτού.

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 
2013 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρω-

παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπα-
ϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού 
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 
το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας 
και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1083/2006», όπως ισχύει.

4. Την C(2014)/10128final/17-12-2014 απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησια-
κού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, 
όπως ισχύει κάθε φορά.

5. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α’ 192).

6. Το π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ Α΄160) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Την 91589/2018 απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 
3814/Β’/04.09.2018) «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ευστάθιο Γιαν-
νακίδη».

8. Την αριθμ. 53684/ΕΥΘΥ460/18-05-2015 «Διάρθρω-
ση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗ του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4314/2014» απόφα-
ση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 
Τουρισμού (ΦΕΚ Β’ 948), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Την 7021/1997 A1/21-12-2017 απόφαση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ορι-
σμός της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού 
Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκ-
παίδευση και Διά βίου Μάθηση” ως Ενδιάμεσου Φορέα 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” - Ανάθεση αρμοδιο-
τήτων διαχείρισης για Δράσεις στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ» 
(ΦΕΚ Β’ 4616).

10. Την από 05.06.2019 εισήγηση - ενημερωτικό σημεί-
ωμα του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και 
ΕΣΠΑ για την έγκριση και υπογραφή της υπουργικής από-
φασης από τον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης.

11. Το γεγονός ότι η αξιολόγηση των πράξεων που 
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στοχεύουν στην ενδυνάμωση του ερευνητικού δυναμι-
κού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διενεργείται μέσω 
των συστημάτων της Ενιαίας Πλατφόρμας Αξιολόγησης 
της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ (Κεφάλαιο 10 του Επιχειρησια-
κού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση κατόπιν της αναθεώ-
ρησής του (C(2018) 8768/13- 12-2018)).

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση των άρθρων 2 και 3 της 53684/
ΕΥΘΥ460/18-05-2015 (ΦΕΚ 948/Β/2015) απόφασης του 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Διάρθρω-
ση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗ του άρθρου 5 παρ. 3 του ν.4314/2014», όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως ακολούθως:

Άρθρο μόνο
1. Το δεύτερο εδάφιο του σημείου (ΧΙ) του άρθρου 2 

αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικότερα η Μονάδα Β2.4 διαχειρίζεται πράξεις:
1. Που αφορούν στην «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό 

των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών» 
στο πλαίσιο των ειδικών στόχων (iii) της επενδυτικής 
προτεραιότητας 10.1 και (i) της επενδυτικής προτεραι-
ότητας 10.4 των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9,

2. Που αφορούν στην «Αύξηση της συμμετοχής στην 
προσχολική εκπαίδευση» στο πλαίσιο του ειδικού στό-
χου (ii) της επενδυτικής προτεραιότητας 10.1 των Αξό-
νων Προτεραιότητας 6, 8 και 9,

3. Των Αξόνων Προτεραιότητας 10, 11 και 12.».
2. Το δεύτερο εδάφιο του σημείου VII.2 του άρθρου 3 

αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Μονάδα Α2.1 επιπλέον των αρμοδιοτήτων που 

προβλέπονται στα ανωτέρω σημεία ΙΙ.2.1 έως και ΙΙ.2.8, 
αναλαμβάνει και την ευθύνη για την παραμετροποίηση, 
προσθήκη νέων λειτουργιών και την ομαλή λειτουργία 
της Ενιαίας Πλατφόρμας Αξιολόγησης Ερευνητικών Προ-
τάσεων της ΕΥΔ του ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ.».

3. Διαγράφεται το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης (γ) 
του σημείου ΙΙΙ.2.1 του άρθρου 3.

4. Διαγράφεται το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης (γ) 
του σημείου VΙΙΙ.2.1 του άρθρου 3.

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις 
της 53684/ΕΥΘΥ460/18- 5-2015 υπουργικής απόφασης 
(ΦΕΚ 948/Β/27.05.2015), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις 
23500/ΕΥΘΥ177/23-02-2017 (ΦΕΚ 619/Β’/28.02.2017) και 
51509/ΕΥΘΥ375/14-05-2018 (ΦΕΚ 1842/Β’/22.05.2018) 
υπουργικές αποφάσεις. Η ισχύς της παρούσας απόφασης 
αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Ιουνίου 2019

Ο Υφυπουργός

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ

(2)
Αποδοχή δωρεάς προς το Ελληνικό Δημόσιο.     

   Με την Φ.894/42/252812/Σ.2563/30 Μια 19 απόφαση 
του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις:

α. Των παρ.1 και 4 του άρθρου 3 καθώς και της παρ.3 
του άρθρου 3Α του ν.4182/2013 (Α’185) όπως αναδι-
ατυπώθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 32 παρ.2 του 
ν.4223/2013,

β. Την από 28-12-18 πρόταση δωρεάς της εταιρείας 
EASY POWER ΑΕ γίνεται αποδεκτή η δωρεά της εταιρεί-
ας EASY POWER ΑΕ προς το Ελληνικό Δημόσιο (Γενικό 
Επιτελείο Εθνικής Άμυνας), η οποία συνίσταται σε:

α. Λογισμικό, ειδικά ανεπτυγμένο το οποίο επιτρέπει 
την ολοκληρωμένη διαχείριση ενέργειας υβριδικών μο-
νάδων παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος είτε αυτοματο-
ποιημένα, είτε απομακρυσμένα μέσω δικτύου ενσύρμα-
των ή ασυρμάτων επικοινωνιών (Συμπεριλαμβάνονται 
και οι εργασίες εγκατάστασης, προγραμματισμού και 
δοκιμαστικής λειτουργίας του λογισμικού).

β. Υπολογιστή βιομηχανικού τύπου μοντέλο PC ARK-
2120F.

γ. Διάφορα μικρουλικά που απαιτούνται για την εγκα-
τάσταση των ανωτέρω.

συνολικής αξίας 37.000 ευρώ (άνευ ΦΠΑ).

  Ο Υπουργός
Εθνικής Άμυνας
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. Γ5α/Γ.Π.οικ.42965 (3)
Τροποποίηση και αντικατάσταση του άρθρου 

1α της  Γ5α/Γ.Π.οικ.64845/29-8-2018 υπουργικής 

απόφασης «Ονομασία, περιεχόμενο και προϋπο-

θέσεις απόκτησης τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης 

από ιατρούς που κατέχουν τίτλο ιατρικής ειδικό-

τητας» (ΦΕΚ Β’3958).

  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 A’143).
γ. 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).

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

ε. Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (ΦΕΚ Α’148), όπως ισχύει.
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2. Την Υ80/2017 απόφαση του Πρωθυπουργού «Τρο-
ποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (ΦΕΚ Β’ 3904).

3. Την 10 απόφαση της 274ης/12-4-2019 Ολομέλειας 
του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας

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

Τροποποιείται και αντικαθίσταται το άρθρο 1α της 
αριθμ. Γ5α/Γ.Π.οικ.64845/29 -8- 2018 (ΦΕΚ 3958 ) Υπουρ-
γικής απόφασης, ως ακολούθως:

Άρθρο 1α 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Α. Η διαδικασία απονομής του τίτλου εξειδίκευσης 
στην Eπείγουσα Iατρική άνευ εξετάσεων, με απόφαση 
του Υπουργού Υγείας μετά από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ, για 
τους ιατρούς που κατέχουν τίτλο μιας εκ των αναφερο-
μένων ειδικοτήτων στο άρθρο 1 της παρούσας και έχουν 
συμπληρώσει μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας (12-9-2018) τρία (3) συνεχή έτη προϋπηρεσί-
ας με σχέση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης 
σε ΤΕΠ Γενικού Νοσοκομείου ή σε Μ.Ε.Θ, ή κατέχουν το 
Πιστοποιητικό Επάρκειας στην Επείγουσα Προνοσοκο-
μειακή Ιατρική (Ε.Π.Ι.) και έχουν συμπληρώσει επτά (7) 
συνεχή έτη προϋπηρεσίας στο ΕΚΑΒ με σχέση πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης, καθορίζεται ως εξής:

1. Συστήνεται τριμελής Επιτροπή στο ΚΕ.Σ.Υ με από-
φαση του Υπουργού Υγείας, της οποίας το έργο είναι η 
εξέταση των αιτήσεων και ο έλεγχος εγκυρότητας των 
υποψηφιοτήτων.

2. Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
Ι. Βεβαίωση ποσοτικής και ποιοτικής προϋπηρεσίας, 

που θα περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή των καθηκό-
ντων και των πράξεων που μπορεί να εκτελέσει ο υποψή-
φιος, από τον Διευθυντή ή Επιστημονικά Υπεύθυνο ΤΕΠ 
στο οποίο υπηρετούσε ή υπηρετεί, ή από τον Διευθυντή 
παραρτήματος ΕΚΑΒ στο οποίο υπηρετούσε ή υπηρετεί, 
ή από Διευθυντή της Μ.Ε.Θ

ΙΙ. Βεβαίωση του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας του 
Νοσoκομείου στο οποίο υπηρετούσε ή υπηρετεί, ή του 
Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσί-
ας του ΕΚΑΒ, που θα αποδεικνύει την πλήρη και αποκλει-
στική απασχόλησή του στο ΤΕΠ ή στο ΕΚΑΒ, ή στη Μ.Ε.Θ..

III. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα που θα αποδεικνύει 
εμπειρία στην Επείγουσα Ιατρική με τα παρακάτω:

Α. Μετεκπαίδευση στην Επείγουσα Ιατρική
Β. Κατοχή πιστοποιητικών εξειδικευμένων σεμιναρίων 

σχετικών με την Επείγουσα Ιατρική (πχ ALS/ACLS, ATLS/
ETC, διαχείριση αεραγωγού, PHTLS,APLS/EPLS, επείγου-
σα υπερηχογραφία).

Γ. Συμμετοχή σε συνέδρια σχετικά με την Επείγουσα 
Ιατρική

Δ. Εκπαιδευτικό έργο σχετικό με την Επείγουσα Ιατρική
Ε. Συστατικές Επιστολές

Όλα τα παραπάνω επισυνάπτονται σε αίτηση του 
υποψήφιου ιατρού που την υποβάλει στη Διεύθυνση 
Ιατρών, Λοιπών Επιστημόνων και Επαγγελματιών Υγείας 
του Υπουργείου Υγείας

3. H Επιτροπή διαβιβάζει την εισήγησή της (θετική ή 
αρνητική )για τον κάθε ένα υποψήφιο προς την εκτε-
λεστική επιτροπή του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, 
προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά.

Β. Σε περίπτωση που ιατροί της παρ. Α της παρούσας 
δεν δύνανται να προσκομίσουν όλα τα δικαιολογητι-
κά της περ. 2.ΙΙΙ της παρ. Α του παρόντος, δύνανται να 
λάβουν τον τίτλο εξειδίκευσης στην Επείγουσα Ιατρική 
κατόπιν συμμετοχής και επιτυχίας στις προβλεπόμενες 
εξετάσεις.

Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
1. Μόνιμοι ιατροί ΤΕΠ πλήρους και αποκλειστικής 

απασχόλησης, οι οποίοι έχουν διορισθεί πριν από την 
έναρξη ισχύος της παρούσας ( 12-9-2018) και πληρούν 
τα κριτήρια απονομής του τίτλου της Εξειδίκευσης αλλά 
δεν επιθυμούν την απονομή του τίτλου εξειδίκευσης, 
μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται στο αντικείμενο 
της ειδικότητάς τους, αλλά δεν μπορούν να εξελιχθούν 
σε ανώτερο βαθμό στο ΤΕΠ.

2. Μόνιμοι ιατροί ΤΕΠ, ή ΕΚΑΒ, ή Μ.Ε.Θ πλήρους και 
αποκλειστικής απασχόλησης, οι οποίοι δεν πληρούν τα 
κριτήρια απονομής του τίτλου της Εξειδίκευσης χωρίς 
εξετάσεις, μπορούν εντός πενταετίας από της ενάρξεως 
ισχύος της παρούσας (12-9-2018), να ολοκληρώσουν 
εξάμηνη εκπαίδευση σε εκπαιδευτικό κέντρο ως υπε-
ράριθμοι και στην συνέχεια να λάβουν μέρος στις εξε-
τάσεις για την απονομή του τίτλου της Εξειδίκευσης. Σε 
διαφορετική περίπτωση δεν μπορούν να εξελιχθούν 
βαθμολογικά στις θέσεις που υπηρετούν (ΕΚΑΒ, ή ΤΕΠ, 
ή Μ.Ε.Θ)

3. Ιατροί που διορίζονται με πενταετή θητεία στο ΤΕΠ, 
ή στο ΕΚΑΒ, ή στη Μ.Ε.Θ μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας (12-9-2018), υποχρεούνται μέχρι τη λήξη της 
θητείας τους να ολοκληρώσουν εξάμηνη εκπαίδευση 
στην Επείγουσα Ιατρική σε εκπαιδευτικό κέντρο ως υπε-
ράριθμοι και να λάβουν κατόπιν εξετάσεων τον αντίστοι-
χο τίτλο εξειδίκευσης. Σε διαφορετική περίπτωση δεν 
εξελίσσονται σε ανώτερο βαθμό.

4. Ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ με βαθμό Δ/ντή που υπηρετούν 
σε ΤΕΠ μπορούν να λάβουν τον τίτλο της εξειδίκευσης 
στην Επείγουσα Ιατρική χωρίς εξετάσεις με τη συμπλή-
ρωση διετούς υπηρεσίας από την ημερομηνία διορισμού 
τους στο ΤΕΠ.

H ισχύς του παρόντος διαρκεί από 12-9-2018 και για 
ένα έτος επιπλέον από την ημερομηνία δημοσίευσής του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 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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