
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση του άρθρου 15 της υπό στοιχεία οικ. 
3457/14-01-2014 (Β’ 64) απόφασης, όπως αντικατα-
στάθηκε με την υπό στοιχεία Γ5(α)/οικ.42052/ 2017 
(Β’  2141) και τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 
Δ3(α)οικ. 58586/2018 (Β’  3189), Δ3(α)92015/2018 
(Β’ 6222) και Δ3(α)14549/2020 (Β’ 1395).

2 Διαδικασία μετάταξης στον διυπουργικό κλάδο 
Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών της Διοίκησης του άρ-
θρου 104 του ν. 4622/2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. Δ3(α) 53846 (1)
Τροποποίηση του άρθρου 15 της υπό στοιχεία 

οικ. 3457/14-01-2014 (Β’ 64) απόφασης, όπως 

αντικαταστάθηκε με την υπό στοιχεία Γ5(α)/

οικ.42052/2017 (Β’ 2141) και τροποποιήθηκε με 

τις υπό στοιχεία Δ3(α)οικ. 58586/2018 (Β’ 3189), 

Δ3(α)92015/2018 (Β’ 6222) και Δ3(α)14549/2020 

(Β’ 1395). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999, «Κύρωση 

του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 45).

2. Την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 1579/1985, «Ρυθμί-
σεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Εθνικού Συστή-
ματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 217).

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

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

5. Το άρθρο 90 του «Κώδικα της Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

6. Τα άρθρα 87, 93 του ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτι-
κές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του 

ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών 
στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήρι-
ξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018- 2021 και λοιπές δι-
ατάξεις» (Α’ 74).

7. Το ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστη-
μα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31).

8. Το ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοι-
νωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου “Έγκριση 
των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης 
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και 
της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου 
Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και 
άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου 
χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας” και άλλες 
διατάξεις, όπως ισχύει» (Α’ 41).

9. Τα άρθρα 247-256 και 259, 263 του ν. 4512/2018 
«Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Με-
ταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προ-
σαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α’ 5).

10. Το άρθρο 15 της υπ’  αρ. οικ. 3457/14-01-2014 
(Β’ 64) απόφασης του Υπουργού Υγείας «Ρύθμιση θε-
μάτων τιμολόγησης φαρμάκων», όπως αντικαταστά-
θηκε με την υπό στοιχεία. Γ5(α)/οικ.42052/17 (Β’ 2141) 
και τροποποιήθηκε με την Δ3(α)οικ. 58586/18 (Β’ 3189) 
την Δ3(α)92015/18 (Β’ 6222) και την Δ3(α)14549/2020 
(Β’ 1395)».

11. Το υπό στοιχεία Β1α/οικ. 55165/29-9-2022 έγγραφο 
της Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με το οποίο 
από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται πρόσθετη 
δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς και στους 
φορείς εποπτείας του Υπουργείου Υγείας, δεδομένου ότι 
με την απόφαση αυτή ρυθμίζονται θέματα σχετικά με 
τη σύνθεση της επιτροπής για την παρακολούθηση της 
φαρμακευτικής δαπάνης, την ολοκλήρωση των διαγνω-
στικών/θεραπευτικών πρωτοκόλλων και την δημιουργία 
Μητρώων ασθενών, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση του άρθρου 15 της υπ’ αρ. οικ. 3457/ 
14-01-2014 (Β’ 64) απόφασης, όπως αντικαταστάθηκε με 
την υπό στοιχεία Γ5(α)/οικ.42052/2017 (Β’ 2141) και τρο-
ποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ3(α)οικ. 58586/2018 
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(Β’ 3189), υπό στοιχεία την Δ3(α)92015/2018 (Β’ 6222), και 
την υπό στοιχεία Δ3(α)14549/2020 (Β’ 1395) ως ακολούθως:

Συστήνεται στο Υπουργείο Υγείας, Επιτροπή για την 
παρακολούθηση της φαρμακευτικής δαπάνης και την 
ολοκλήρωση των διαγνωστικών/θεραπευτικών πρωτο-
κόλλων και τη δημιουργία Μητρώων ασθενών. Η Επιτρο-
πή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και 
αποτελείται από είκοσι πέντε μέλη (25) ως ακολούθως: 
1) τον Γενικό Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργεί-
ου Υγείας, ως Πρόεδρο, 2) έναν επιστήμονα με γνώση της 
δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης, που ορίζεται από τον 
Υπουργό Υγείας ως Αντιπρόεδρο, 3) τον Πρόεδρο του 
Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) με αναπληρωτή 
έναν εκ των Αντιπροέδρων του Ε.Ο.Φ., 4) Εκπρόσωπο του 
Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας 
(Ι.Φ.Ε.Τ.), με τον αναπληρωτή του, 5) τον Πρόεδρο της 
Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων 
Ανθρώπινης Χρήσης, 6) Εκπρόσωπο της Ιατρικής Εταιρεί-
ας Αθηνών (Ι.Ε.Α.) με τον αναπληρωτή του, 7) Τον Προϊ-
στάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Θεραπευτικών Πρω-
τοκόλλων και Μητρώων ασθενών, με τον αναπληρωτή 
του, 8) Εκπρόσωπο του Εθνικού Οργανισμού Παροχών 
Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) με τον αναπληρωτή του, 
9) Εκπρόσωπο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινω-
νικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.) με τον αναπληρωτή 
του, 10) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Φαρμάκου 
του Υπουργείου Υγείας με τον αναπληρωτή του, 11-15) 
πέντε (5) επιστήμονες με εμπειρία σχετική με το έργο της 
Επιτροπής, οι οποίοι ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας, 
16) Εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιο-
μηχανίας (Π.Ε.Φ.) με τον αναπληρωτή του, 17) Εκπρόσω-
πο του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλά-
δος (Σ.Φ.Ε.Ε.) με τον αναπληρωτή του, 18) Εκπρόσωπο 
του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (Π.Φ.Σ.) με 
τον αναπληρωτή του, 19) Εκπρόσωπο της Πανελλήνι-
ας Ένωσης Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων 
(Π.Ε.Φ.Ν.Ι.) με τον αναπληρωτή του, 20) Εκπρόσωπο του 
Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου με τον αναπληρωτή 
του, 21) Εκπρόσωπο του Φόρουμ φαρμακευτικής Καινο-
τομίας (Pharma Innovetion Forum) με τον αναπληρωτή 
του, 22) τον Διοικητή του Εθνικού Οργανισμού Παροχής 
Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), 23) τον Πρόεδρο της Επι-
τροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων, 24) Εκπρό-
σωπο του Συλλόγου Αντιπροσώπων φαρμακευτικών Ει-
δών και Ειδικοτήτων (Σ.Α.Φ.Ε.Ε.) με τον αναπληρωτή του,
25) Εκπρόσωπο της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας.

Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 15 της υπ’ αρ.οικ.3457/ 
14-01-2014 απόφασης, όπως έχει αντικατασταθεί με την 
υπό στοιχεία Γ5(α)/οικ.42052/2017 (Β’ 2141) και τροπο-
ποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ3(α)οικ. 58586/2018 
(Β’  3189/2018), την υπό στοιχεία Δ3(α)92015/2018 
(Β’ 6222) και την υπό στοιχεία Δ3(α)14549/2020 (Β’ 1395).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2022

Ο Υπουργός

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ 

   Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1086/οικ.16154 (2)
Διαδικασία μετάταξης στον διυπουργικό κλάδο 

Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών της Διοίκησης του άρ-

θρου 104 του ν. 4622/2019.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) 

«Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της 
κεντρικής δημόσιας διοίκησης» β) τις διατάξεις των 
άρθρων 5, 6 και 7 του ν. 4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα 
Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορί-
ζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, 
ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρου-
σης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α’ 224),

γ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005, «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α’ 98),

δ) του π.δ. 73/2021 «Καθορισμός αριθμού οργανικών 
θέσεων προσωπικού κλάδου Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών 
της Διοίκησης» (Α’ 167),

ε) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

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

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

η) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

θ) του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161).

2. Την ανάγκη ρύθμισης της διαδικασίας μετάταξης 
στον διυπουργικό κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών.

3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΔΑ/Φ.4Π/43/οικ,16024/ 
10.10.2022 Εισήγηση της ΓΔΟΔΥ του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών (τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης) σύμφωνα 
με την οποία από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης 
δεν προκαλείται δαπάνη στον τακτικό προϋπολογισμό, 
δεδομένου ότι η δαπάνη που τυχόν θα προκύψει θα προ-
κληθεί με την ολοκλήρωση της μετάταξης των υπαλλή-
λων στον διυπουργικό κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός - Αντικείμενο

Με την παρούσα απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα σχε-
τικά με τη διαδικασία μετάταξης των υπαλλήλων στον 
διυπουργικό κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών.

Άρθρο 2
Διαδικασία μετάταξης

1. Οι υπάλληλοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς το ειδι-
κό πρόγραμμα πιστοποίησης «Εκπαίδευση Δημοσίων 
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Υπαλλήλων (Δ.Υ.) για την ένταξη στον Κλάδο Π.Ε. Επι-
τελικών Στελεχών», όπως προβλέπεται στην υπό στοι-
χεία ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/76/οικ.5694/8.4.2022 (Β’ 1954/ 
19.04.2022) γνωστοποιούνται αμελλητί από το ΕΚΔΔΑ 
στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας προκειμένου να 
εξετάζεται το παραδεκτό της μετάταξης στον διυπουρ-
γικό κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών.

2. Για τη μετάταξη στον κλάδο απαιτείται η προηγού-
μενη δημοσιοποίηση των κενών οργανικών θέσεων του 
κλάδου Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών μέσω των κύκλων κι-
νητικότητας του ν. 4440/2016.

3. Οι υπάλληλοι, που ολοκληρώνουν επιτυχώς το πρό-
γραμμα πιστοποίησης, δηλώνουν με αίτησή τους υπο-
χρεωτικά τη σειρά προτίμησής τους για το σύνολο των 
θέσεων που έχουν προκηρυχθεί και αφορούν στο πεδίο 
της εξειδίκευσής τους. Οι αιτήσεις αυτές υποβάλλονται 
στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας.

4. Όργανο αξιολόγησης των αιτήσεων είναι η Κεντρική 
Επιτροπή Κινητικότητας του άρθρου 5 του ν. 4440/2016, 
η οποία γνωμοδοτεί για τη μετάταξη υπαλλήλων στον 
κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών της Διοίκησης.

5. Κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφί-
ων από τα Μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας 
αποτελούν ιδίως:

5.1. η βαθμολογία και η σειρά κατάταξης που έλαβαν 
κατά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος πι-
στοποίησης,

5.2. η επιλογή των θέσεων από τον υποψήφιο και η 
σειρά προτίμησής τους,

5.3. η εμπειρία στην άσκηση αντίστοιχων καθηκόντων,
5.4. η γνώση της αποστολής και των αρμοδιοτήτων του 

φορέα, όπου προκηρύσσεται η θέση, βάσει της προϋπη-
ρεσίας του υπαλλήλου,

5.5. η συνάφεια των τυπικών και ουσιαστικών προσό-
ντων τους με την προκηρυσσόμενη θέση,

5.6. κάθε στοιχείο από το προσωπικό Μητρώο του 
υπαλλήλου που καταδεικνύει την καταλληλότητά του για 
τη συγκεκριμένη θέση, όπως αποτυπώνεται στο σχετικό 
πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών,

5.7. οι εκθέσεις αξιολόγησης, εφόσον υπάρχουν.
6. Η Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας συντάσσει 

αμελλητί ειδικά αιτιολογημένο πρακτικό επιλογής των 
υποψηφίων, στο οποίο καθορίζονται τουλάχιστον δύο 
(2) επιλαχόντες, εφόσον υπάρχουν, για κάθε προκηρυσ-
σόμενη θέση.

7. Το πρακτικό αποστέλλεται αμελλητί στον Υπουργό 
Εσωτερικών. Μέχρι την καθαρογραφή των πρακτικών, 
είναι επιτρεπτή η χορήγηση βεβαίωσης για τη γνωμοδό-

τηση της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας, προκειμέ-
νου να εκδοθούν βάσει αυτής οι αποφάσεις μετάταξης.

8. Για την ολοκλήρωση της μετάταξης εκδίδεται από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, στην οποία αναγράφο-
νται υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστον ο κλάδος, η ειδικότητα, 
ο φορέας και η οργανική θέση, όπου μετατάσσεται ο 
κάθε υπάλληλος.

Άρθρο 3
Τελικές διατάξεις

1. Οι θέσεις του κλάδου Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών της 
Διοίκησης δεν πληρούνται με αποσπάσεις.

2. Η δήλωση προτίμησης των θέσεων από τους υπο-
ψηφίους λαμβάνεται υπόψη, αλλά δεν δεσμεύει τα Μέλη 
της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας ως προς τη γνω-
μοδότησή τους και τον αρμόδιο Υπουργό ως προς την 
τελική απόφασή του.

3. Υπάλληλος που μετατάσσεται στον κλάδο Π.Ε. Επιτε-
λικών Στελεχών υποχρεούται να παραμείνει στον κλάδο 
αυτό για μια πενταετία.

4. Εφόσον κατά την προκήρυξη πλήρωσης των θέ-
σεων με μετάταξη, δεν υποβληθούν αιτήσεις για όλες 
ή κάποιες από τις προκηρυσσόμενες θέσεις από τους 
επιτυχόντες στο σχετικό πρόγραμμα πιστοποίησης, η 
μετάταξη πραγματοποιείται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη 
το κριτήριο αυτό.

5. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικώς με την πα-
ρούσα, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρ-
θρου 7 του ν. 4440/2016.

6. Αποκλειστικά για την μετάταξη στον διυπουργικό 
κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών δεν εφαρμόζονται οι 
διατάξεις της παρ. 2 και 4 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016.

7. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται και κατά 
την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 45 
του ν. 4674/2020 (Α’ 53), με εξαίρεση την ύπαρξη κενής 
οργανικής θέσης.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2022

Ο Υπουργός

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ   
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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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