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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

8 Ιουνίου 2019

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τοποθέτηση οπλιτών θητείας, πτυχιούχων ιατρικής
σε κενές θέσεις περιφερειακών ιατρείων άγονων,
απομακρυσμένων και προβληματικών περιοχών.

2

Υπουργική απόφαση βάσει της εξουσιοδοτικής
διάταξης του άρθρου 31 παρ. 1 και παρ. 2 του
ν. 4604/2019 (Α΄ 50).

3

Παράταση προθεσμίας διεξαγωγής εξετάσεων
Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης και Ανώτερων Σχολών Χορού.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ. 400/128/216134/Σ. 3897
(1)
Τοποθέτηση οπλιτών θητείας, πτυχιούχων ιατρικής σε κενές θέσεις περιφερειακών ιατρείων
άγονων, απομακρυσμένων και προβληματικών
περιοχών.
ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4361/
2016 «Ρύθμιση θεμάτων μεταθέσεων οπλιτών, μέριμνας
προσωπικού και άλλες διατάξεις» (Α΄ 10).
2. Την Υ25/06.10.2015 απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας
Παύλο Πολάκη» (Β΄ 2144).
3. Την Υ68/18.09.2018 απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής
Άμυνας Παναγιώτη Ρήγα» (Β΄4085).
4. Το αριθμ. 296/04.06.2019 έγγραφο αίτημα του
Υπουργείου Υγείας.
5. Το αριθμ. οικ. 2152/05.06.2019 έγγραφο αίτημα του
Υπουργείου Υγείας, αποφασίζουμε:

Αρ. Φύλλου 2211

1. Την τοποθέτηση, για την κάλυψη αναγκών, των παρακάτω οπλιτών θητείας πτυχιούχων ιατρικής, σε Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία (Π.Π.Ι.) και Περιφερειακά
Ιατρεία (Π.Ι.) του Υπουργείου Υγείας, ως ακολούθως:
α. Στο Π.Π.Ι. Ηρακλειάς, 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας, του οπλίτη θητείας Στρ (ΥΓ) Κουφόπουλου Γεώργιου
του Κωνσταντίνου, ΣΑ:11100023214, της 2019 Β΄ ΕΣΣΟ,
πτυχιούχου ιατρικής, ειδικότητας Ιατρός Άνευ Ειδικότητας (ΙΑΕ) και πιθανή ημερομηνία απολύσεως την
06.02.2020.
β. Στο Π.Ι. Αντιμάχειας, 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας,
του οπλίτη θητείας Στρ (ΥΓ) Κατσαμούνδη Κωνσταντίνου
του Ιωάννη, ΣΑ:21100161215, της 2019 Β΄ ΕΣΣΟ, πτυχιούχου ιατρικής, ειδικότητας Ιατρός Άνευ Ειδικότητας
(ΙΑΕ) και πιθανή ημερομηνία απολύσεως την 10.02.2020.
2. Ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων των οπλιτών
στις ανωτέρω θέσεις, ορίζεται η ημερομηνία παρουσίασής τους σε αυτές.
3. Το χρονικό διάστημα της εκπλήρωσης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης των ανωτέρω οπλιτών
θητείας, στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο και στο
Περιφερειακό Ιατρείο, αναγνωρίζεται ως χρόνος εκπλήρωσης και της υποχρέωσης της υπηρεσίας υπαίθρου.
4. Οι ανωτέρω οπλίτες θητείας δικαιούνται, από την
ημερομηνία ανά λήψης καθηκόντων στις εν λόγω θέσεις,
πλέον της προβλεπόμενης αμοιβής από το Υπουργείο
Εθνικής Άμυνας, τις οριζόμενες από το Υπουργείο Υγείας
μηνιαίες αποδοχές των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου και
την αποζημίωση για τις πραγματοποιηθείσες εφημερίες,
το οποίο και τις καταβάλλει από τις εγγεγραμμένες στον
προϋπολογισμό του πιστώσεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Ιουνίου 2019
Οι Αναπληρωτές Υπουργοί
Εθνικής Άμυνας

Υγείας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ
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Αριθμ. 43388
(2)
Υπουργική απόφαση βάσει της εξουσιοδοτικής
διάταξης του άρθρου 31 παρ. 1 και παρ. 2 του
ν. 4604/2019 (Α΄ 50).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 248 του ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση
του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της ΣυμμετοχήςΒελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας
των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα "Κλεισθένης Ι")-...-Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες
διατάξεις.» (Α΄ 133),
β) του άρθρου 31 παρ. 1 και παρ. 2 του ν. 4604/2019
«Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας-Ρυθμίσεις για
την απονομή της ιθαγένειας- Διατάξεις σχετικά με τις
εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση-Λοιπές διατάξεις.»
(Α΄ 50),
γ) των άρθρων 1Α και 1B του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α΄217)
και ισχύουν μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις τους με
το άρθρο 31 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50),
δ) του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 160),
ε) των άρθρων 41 και 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/
Α΄/2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Σε περίπτωση τέκνου με πιστοποιημένη αναπηρία
από αρμόδιο δημόσιο φορέα ποσοστού ογδόντα τοις
εκατό (80%) και άνω, που θεμελιώνει δικαίωμα κτήσης
ελληνικής ιθαγένειας με βάση το άρθρο 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας συντρεχουσών και των λοιπών
απαιτούμενων προϋποθέσεων, γίνονται αποδεκτά κατά
το χρόνο υποβολής της δήλωσης-αίτησης, πιστοποιητικά παροχής υπηρεσιών εξειδικευμένης περίθαλψης και
παρεμβάσεων ψυχοκοινωνικής ή θεραπευτικής αποκατάστασης τα οποία χορηγούνται από:
α. μονάδες κοινωνικής φροντίδας (ν.π.δ.δ.) βάσει
του άρθρου 1 ν. 4025/2011 (Α΄228) και του άρθρου 9
ν. 4109/2013 (Α΄ 16),
β. φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας (ν.π.ι.δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) βάσει του
άρθρου 5 του ν. 2646/1998 (Α΄236), του άρθρου 7 του
ν. 3106/2003 (Α΄30) και του άρθρου 3 του ν. 3895/2010
(Α΄ 206),
γ. πιστοποιημένους φορείς κοινωνικής φροντίδας που
έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων
Κοινωνικής Φροντίδας και τους έχει χορηγηθεί ειδική
πιστοποίηση σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7 του
ν. 4555/2017 (Α΄ 22) στην παράγραφο 1 του οποίου ορίζεται ότι: «1. Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως φιλανθρωπικά σωματεία, κοινωφελή ιδρύματα, αστικές εταιρείες μη κερ-
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δοσκοπικού χαρακτήρα, μη κυβερνητικές οργανώσεις
(Μ.Κ.Ο.), αναγνωρισμένοι με ειδική νομοθετική ρύθμιση
φορείς, παραρτήματα διεθνών Μ.Κ.Ο., που παρέχουν
υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, κατά την έννοια της
παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2646/1998 (Α΄ 245), όπως
ισχύει, υπάγονται στην εποπτεία και τον έλεγχο του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.»,
δ. ιδιωτικούς φορείς κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που
λειτουργούν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπουν οι ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, βάσει του
άρθρου 1 παρ. 4 του ν. 2646/1998 (Α΄ 236).
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρεται αναλυτικά το πρόγραμμα (ωράριο) απασχόλησης του ανήλικου τέκνου
ώστε να αποδεικνύεται η συνεχής παρουσία του.
2. Σε περίπτωση ανηλίκου τέκνου με πιστοποιημένη
αναπηρία από αρμόδιο δημόσιο φορέα ποσοστού ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, που θεμελιώνει δικαίωμα
κτήσης ελληνικής ιθαγένειας με βάση το άρθρο 1B παρ.
1 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας συντρεχουσών και
των λοιπών απαιτούμενων προϋποθέσεων, γίνονται
αποδεκτά κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης-αίτησης, πιστοποιητικά παροχής υπηρεσιών εξειδικευμένης
περίθαλψης και παρεμβάσεων ψυχοκοινωνικής ή θεραπευτικής αποκατάστασης τα οποία χορηγούνται από:
α. μονάδες κοινωνικής φροντίδας (ν.π.δ.δ.) βάσει
του άρθρου 1 ν. 4025/2011 (Α΄228) και του άρθρου 9
ν. 4109/2013 (Α΄ 16),
β. φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας (ν.π.ι.δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) βάσει του
άρθρου 5 του ν. 2646/1998 (Α΄236), του άρθρου 7 του
ν. 3106/2003 (Α΄30) και του άρθρου 3 του ν. 3895/2010
(Α΄ 206),
γ. πιστοποιημένους φορείς κοινωνικής φροντίδας που
έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων
Κοινωνικής Φροντίδας και τους έχει χορηγηθεί ειδική
πιστοποίηση σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7 του
ν. 4555/2017 (Α΄ 22) στην παράγραφο 1 του οποίου ορίζεται ότι: «1. Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως φιλανθρωπικά σωματεία, κοινωφελή ιδρύματα, αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μη κυβερνητικές οργανώσεις
(Μ.Κ.Ο.), αναγνωρισμένοι με ειδική νομοθετική ρύθμιση
φορείς, παραρτήματα διεθνών Μ.Κ.Ο., που παρέχουν
υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, κατά την έννοια της
παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2646/1998 (Α΄245), όπως
ισχύει, υπάγονται στην εποπτεία και τον έλεγχο του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.»,
δ. ιδιωτικούς φορείς κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που
λειτουργούν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπουν οι ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, βάσει του
άρθρου 1 παρ. 4 του ν. 2646/1998 (Α΄236).
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρεται αναλυτικά το
πρόγραμμα (ωράριο) απασχόλησης του ανήλικου τέκνου ώστε να αποδεικνύεται η συνεχής παρουσία του
για εννέα τουλάχιστον έτη.
3. Όσον αφορά στον τρόπο υποβολής του αιτήματος
και των δικαιολογητικών που απαιτούνται εφαρμόζονται
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τα προβλεπόμενα αντίστοιχα στις διατάξεις των άρθρων
1Α και 1B του ΚΕΙ. Προσκομίζονται επιπλέον τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1 και 2 πιστοποιητικά καθώς
και πιστοποιητικά αναπηρίας ποσοστού ίσου και άνω του
80%, τα οποία χορηγούνται από Κέντρο Πιστοποίησης
Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α).
4. Η παρούσα δεν αφορά μαθητές με αναπηρία και
διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή μαθητές
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στους οποίους δύναται να παρασχεθεί Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (αρ. 1
ν. 3699/2008 Α΄ 199).
5. Έναρξη ισχύος από τη δημοσίευση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Ιουνίου 2019
Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Ι

Αριθμ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΣΠ/ΔΚΕ/
ΤΕΘΧ/305082/6745/2159/720
(3)
Παράταση προθεσμίας διεξαγωγής εξετάσεων
Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης και Ανώτερων Σχολών Χορού.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/
Α΄/2005).
2. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α΄/2018 και διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 158/Α΄/2018).
3. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ.λπ.
(ΦΕΚ 114/Α΄/22-9-2015).
4. Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 160/Α΄/29-08-2018).
5. Την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΤΠ/Α1/272598/
33659/30330/23405/6-10-2015 απόφαση «Διορισμός
μετακλητού Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 706/Υ.Ο.Δ.Δ./6-10-2015).
6. Την ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/155934/482/5-4-2018 απόφαση «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με
εντολή Υπουργού» ή/και «Με εντολή Υφυπουργού»
κατά περίπτωση στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τομέας Πολιτισμού), Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελούς Γραφείου
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού (ΦΕΚ 1298/Β΄/2018).
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7. Το άρθρο 14, του ν. 1158/1981 «Περί οργανώσεως
και διοικήσεως σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως κ.λπ.» (ΦΕΚ 127/Α΄/1981), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
8. Το άρθρο 8, του π.δ. 370/1983 «Περί κανονισμού
οργανώσεως και λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης, (Τμ. Υποκριτικής)» (ΦΕΚ 130/Α΄/1983)
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Το άρθρο 8, του π.δ. 372/1983 «Περί κανονισμού
οργανώσεως και λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Χορού»
(ΦΕΚ 131/Α΄/1983).
10. Το άρθρο 64, του ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 142/Α΄/2018), με το οποίο τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν, οι διατάξεις του άρθρου 14, του ν. 1158/
1981 και του άρθρου 8, του π.δ. 370/1983.
11. Την 16984/3.4.1998 υπουργική απόφαση «Καθορισμός τρόπου και διαδικασίας υποβολής αιτήσεων υποψηφίων σπουδαστών εισαγωγικών εξετάσεων Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης και Χορού» (ΦΕΚ 386/
Β΄/1998) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Τις υφιστάμενες έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες
για τη διεξαγωγή των εισαγωγικών, επαναληπτικών, κατατακτηρίων και διπλωματικών εξετάσεων Ανωτέρων
Σχολών Δραματικής Τέχνης και Ανώτερων Σχολών Χορού, τον προβλεπόμενο μεγάλο αριθμό υποψηφίων, τη
γνώμη των Γνωμοδοτικών Επιτροπών Ανωτέρων Σχολών
Δραματικής Τέχνης και Ανώτερων Σχολών Χορού του
άρθρου 25 του ν. 1158/1981, καθώς και το γεγονός ότι
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Kρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Παρατείνουμε τις προθεσμίες διενέργειας των Εξετάσεων των Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης
(Τμήμα Υποκριτικής) και των Ανώτερων Σχολών Χορού
(Τμήμα Καθηγητών Χορού και Τμήμα Χορευτών), ως
ακολούθως:
α. Την προθεσμία διεξαγωγής των διπλωματικών εξετάσεων σχολικού έτους 2018 - 2019, μέχρι τις
5 Ιουλίου 2019.
β. Την προθεσμία διεξαγωγής των εισαγωγικών εξετάσεων σχολικού έτους 2019 - 2020, μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2019.
γ. Την προθεσμία διεξαγωγής των κατατακτηρίων εξετάσεων και των επαναληπτικών διπλωματικών εξετάσεων, περιόδου Σεπτεμβρίου σχολικού έτους 2018 - 2019
και παρελθόντων ετών, μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2019.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Ιουνίου 2019
Με εντολή Υπουργού
Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης
Σύγχρονου Πολιτισμού
ΜΑΡΙΟΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 2211/08.06.2019

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής 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)

r 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.
r 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.

r 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.

r 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.

*02022110806190004*

