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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
14 Ιουνίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκδοσης Πρακτικών Γνωμοδότησης, Πράξεων Τριμελών Επιτροπών και Επισημειωματικών Πράξεων του ΝΣΚ.

2

Α) Χαρακτηρισμός του Περιφερειακού Ιατρείου
(Π.Ι.) Ραχών, αποκεντρωμένης μονάδας του Κέντρου Υγείας (Κ.Υ.) Στυλίδας, ως Πολυδύναμου
Περιφερειακού Ιατρείου (Π.Π.Ι.) και σύσταση θέσεων προσωπικού του. Β) Τροποποίηση οργανισμού και κατάργηση κενών οργανικών θέσεων
στο Κέντρο Υγείας Στυλίδας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 223
(1)
Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκδοσης Πρακτικών Γνωμοδότησης, Πράξεων Τριμελών Επιτροπών και Επισημειωματικών Πράξεων του ΝΣΚ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Της παρ. 1 του άρθρου 6, τις περ. α), δ) και ε) της
παρ. 1 του άρθρου 8, της παρ. 2 του άρθρου 17 και του
άρθρου 5 του ν. 3086/2002 «Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση των Λειτουργών
και των Υπαλλήλων του» (Α’ 324), όπως η παρ. 1 του άρθρου 6 συμπληρώθηκε με το άρθρο 71 του ν. 4758/2020
(Α’ 242).
2. Την ανάγκη για τον αρτιότερο τρόπο χειρισμού και
την ταχύτερη διεκπεραίωση των δικαστικών και εξωδίκων υποθέσεων τοπικής αρμοδιότητας Δικαστικών
Γραφείων, στα οποία δεν είναι δυνατή η συγκρότηση
Τριμελούς Επιτροπής.
3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Τα Πρακτικά, οι Πράξεις Τριμελούς Επιτροπής, οι Επισημειωματικές Πράξεις που προβλέπονται στην παρ. 1
του άρθρου 6 του ν. 3086/2002 «Οργανισμός Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση των Λειτουρ-

Αρ. Φύλλου 2540

γών και των Υπαλλήλων του» (Α’ 324) καθώς και τα σχέδια
τους και οι εισηγήσεις, συντάσσονται ηλεκτρονικά, υπογράφονται ψηφιακά και διακινούνται από τους Λειτουργούς του ΝΣΚ, μαζί με τα κρίσιμα έγγραφα, αποκλειστικά
μέσω του ΟΠΣ ΝΣΚ.
2. Τα σχέδια Πρακτικών Τριμελούς Επιτροπής, μετά
από την ψηφιακή τους υπογραφή από τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής, προωθούνται με επιμέλεια του εισηγητή-χειριστή της υπόθεσης στην Κεντρική Υπηρεσία (ΚΥ)
του ΝΣΚ, για έγκριση από τα αρμόδια κατά τις διατάξεις
της παρ. 5 του άρθρου 7, της περ. η’ της παρ. 1 του άρθρου 8 ή άλλες ειδικές διατάξεις όργανα. Τα Πρακτικά
Τριμελούς Επιτροπής αφού εγκριθούν, επιστρέφονται
από την Κεντρική Υπηρεσία (ΚΥ) του ΝΣΚ απευθείας
στον χειριστή της υπόθεσης, για τις περαιτέρω άμεσες
ενέργειές του.
3. Οι Πράξεις Τριμελούς Επιτροπής, αφού υπογραφούν
ψηφιακά από τον Λειτουργό που προεδρεύει της Τριμελούς Επιτροπής, επιστρέφονται απευθείας στον χειριστή
της υπόθεσης, για τις περαιτέρω άμεσες ενέργειές του.
4. Οι Επισημειωματικές Πράξεις, αφού υπογραφούν
ψηφιακά από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσιακής Μονάδας, επιστρέφονται από αυτόν απευθείας στον χειριστή
της υπόθεσης για τις περαιτέρω άμεσες ενέργειές του. Σε
περίπτωση Επισημειωματικών Πράξεων που υπογράφονται μόνο από τον χειριστή της υπόθεσης, οι παραπάνω
ενέργειες γίνονται από αυτόν.
5. Ο χειρισμός - αποκλειστικά κατά το μέρος που αφορά στη διαδικασία έκδοσης Πρακτικού Γνωμοδότησης
ή Πράξης Τριμελούς Επιτροπής - κάθε κατηγορίας και
φύσης δικαστικών και εξωδίκων υποθέσεων των εκτός
Περιφέρειας Αττικής Γραφείων, στα οποία δεν είναι δυνατή η συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής, ανατίθεται στα
καθ’ ύλη αρμόδια Γραφεία Νομικού Συμβούλου (ΓΝΣ)
Υπουργείων, Ανεξάρτητων Αρχών, Ν.Π.Δ.Δ, Αυτοτελών
Υπηρεσιών και στα Ειδικά Γραφεία που εδρεύουν στην
Περιφέρεια Αττικής (πλην του ΓΝΣ του Πειραιά) και έχουν
δυνατότητα συγκρότησης Τριμελούς Επιτροπής.
6. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 η Τριμελής Επιτροπή συγκροτείται ως εξής.
(α) Σε Γραφείο εκτός Περιφέρειας Αττικής, που υπηρετούν Λειτουργοί μέχρι του βαθμού του Δικαστικού
Πληρεξουσίου Α’, η Τριμελής Επιτροπή συγκροτείται με
τη συμμετοχή του εισηγητή-χειριστή της υπόθεσης του
Γραφείου αυτού, ενός Λειτουργού με βαθμό τουλάχι-
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στον Παρέδρου καθώς και ενός Λειτουργού με βαθμό
τουλάχιστον Νομικού Συμβούλου του Κράτους, που
υπηρετούν στο καθ’ ύλη αρμόδιο ΓΝΣ ή Ειδικό Γραφείο.
(β) Σε Γραφείο εκτός Περιφέρειας Αττικής, που υπηρετούν Λειτουργοί με βαθμό τουλάχιστον Παρέδρου, η
Τριμελής Επιτροπή συγκροτείται με τη συμμετοχή του
εισηγητή-χειριστή της υπόθεσης και ενός άλλου μέλους
του Γραφείου αυτού, καθώς και ενός Λειτουργού με τον
βαθμό τουλάχιστον Νομικού Συμβούλου του Κράτους,
που υπηρετεί στο καθ’ ύλη αρμόδιο ΓΝΣ ή Ειδικό Γραφείο. Στην περίπτωση αυτή ένας από τους Λειτουργούς
του εκτός Περιφέρειας Αττικής Γραφείου θα πρέπει να
έχει βαθμό τουλάχιστον Παρέδρου.
(γ) Σε Γραφείο εκτός Περιφέρειας Αττικής που υπηρετεί
μόνο ένας Λειτουργός με βαθμό τουλάχιστον Παρέδρου,
η Τριμελής Επιτροπή συγκροτείται με τη συμμετοχή του
ίδιου, ως εισηγητή-χειριστή της υπόθεσης, καθώς και
δύο Λειτουργών που υπηρετούν στο καθ’ ύλη αρμόδιο
ΓΝΣ ή Ειδικό Γραφείο, από τους οποίους ένας έχει βαθμό
τουλάχιστον Νομικού Συμβούλου του Κράτους.
7. Εφόσον συντρέχει περίπτωση να επιληφθεί η Τριμελής Επιτροπή κατά τα οριζόμενα στις παρ. 5 και 6, ο
Λειτουργός του Γραφείου που εδρεύει εκτός Περιφέρειας
Αττικής απευθύνεται στο καθ’ ύλη αρμόδιο ΓΝΣ ή Ειδικό
Γραφείο, και προωθεί εισήγηση για την έκδοση Πρακτικού και σχέδιο Πρακτικού ή σχέδιο Πράξης Τριμελούς
Επιτροπής, συνοδευόμενο από όλα τα κρίσιμα έγγραφα
του φακέλου της υπόθεσης.
8. Στις υποθέσεις Γραφείων που εδρεύουν εντός Περιφέρειας Αττικής, στα οποία δεν είναι δυνατή η συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής, η Επιτροπή συγκροτείται με
τη συμμετοχή Λειτουργών της ΚΥ του ΝΣΚ, με ανάλογη
εφαρμογή όσων ορίζονται στις παραγράφους 6 και 7.
9. Στις υποθέσεις που χειρίζονται δικηγόροι του Δημοσίου, αρμόδια για την έκδοση Πρακτικών και Πράξεων Τριμελούς Επιτροπής, καθώς και Επισημειωματικών
Πράξεων είναι η ΚΥ του ΝΣΚ.
10. Εφόσον σε κάποια από τις περιπτώσεις των παραγράφων 4 έως και 7 συντρέχει λόγος εισαγωγής υπόθεσης στο Τμήμα ή την Ολομέλεια του ΝΣΚ, η εισαγωγή
αυτή διενεργείται με επιμέλεια Λειτουργού, είτε του καθ’
ύλη αρμόδιου ΓΝΣ ή Ειδικού Γραφείου, είτε της ΚΥ, ανάλογα με την περίπτωση.
11. Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος του ΟΠΣ ΝΣΚ
που δεν καθιστά εφικτή την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση
της διαδικασίας έκδοσης Πρακτικού ή Πράξης Τριμελούς Επιτροπής, καθώς και Επισημειωματικής Πράξης
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 1, επιτρέπεται η
χρήση οποιουδήποτε πρόσφορου εναλλακτικού μέσου
σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας προς διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.
12. Η παρούσα απόφαση ισχύει από 14 Ιουνίου 2021.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Ιουνίου 2021
Ο Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου
του Κράτους
ΙΩΑΝΝΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ
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Αριθμ. Γ1α/Γ.Π.35746
(2)
Α) Χαρακτηρισμός του Περιφερειακού Ιατρείου
(Π.Ι.) Ραχών, αποκεντρωμένης μονάδας του Κέντρου Υγείας (Κ.Υ.) Στυλίδας, ως Πολυδύναμου
Περιφερειακού Ιατρείου (Π.Π.Ι.) και σύσταση θέσεων προσωπικού του. Β) Τροποποίηση οργανισμού και κατάργηση κενών οργανικών θέσεων
στο Κέντρο Υγείας Στυλίδας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 27 του ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και
εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το
φάρμακο και άλλες διατάξεις» (Α’ 165),
β. των άρθρων 14, 15 και 18 του ν. 1397/1983 «Εθνικό
Σύστημα Υγείας» (Α’ 143),
γ. των παρ. 6, 9 και 10 του άρθρου 3 του ν. 4238/2014
«Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή
σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (Α’ 38), καθώς και
της παρ. 2 του άρθρου 2 και του άρθρου 23 του ιδίου
νόμου,
δ. του άρθρου 3 του ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση της
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις»
(Α’ 115),
ε. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
στ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
ζ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
η. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),
θ. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),
ι. του π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματειών» (Α’ 156),
ια. της υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφασης του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805),
ιβ. της υπό στοιχεία Α3α/οικ.6610/7-4-1986 κοινής
υπουργικής απόφασης με θέμα «Σύσταση Κέντρου Υγείας ΣΤΥΛΙΔΑΣ Ν. Φθιώτιδας» (Β’ 233), όπως ισχύει,
ιγ. της υπ’ αρ. 6368/28-6-1994 κοινής υπουργικής
απόφασης με θέμα «Σύσταση θέσεων προσωπικού των
Κέντρων Υγείας (Κ.Υ.) και των Κέντρων Ψυχικής Υγείας
(Κ.Ψ.Υ.) της χώρας» (Β’ 508), όπως ισχύει.
2. Την υπ’ αρ. 459/14-7-2014 διαπιστωτική πράξη του
Διοικητή της 5ης Υ.Πε. περί μεταφοράς των Κέντρων
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Υγείας αρμοδιότητας του ΓΝ Λαμίας στην 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: 7Ζ17469Η2Γ-ΨΕΤ).
3. Την υπ’ αρ. 20865/12-3-2021 απόφαση του Διοικητή
της 5ης Υ.Πε. με θέμα «Mετατροπή Π.Ι. Ραχών, αποκεντρωμένης μονάδας του Κέντρου Υγείας Στυλίδας, σε
Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο» (ΑΔΑ: 6ΙΔΓ469Η2ΓΜΔ7).
4. Το πρακτικό της 9ης/22-3-2021 Συνεδρίασης του
Κεντρικού Συμβουλίου Υγειονομικών Περιφερειών (7ο
θέμα Ε.Η.Δ.).
5. Το υπ’ αρ. 26597/1-4-2021 διαβιβαστικό έγγραφο
της 5ης ΥΠΕ με συνημμένα α) απόσπασμα πρακτικού της
4ης/31-3-2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Στυλίδας (ΑΔΑ: Ψ1Ξ6Ω1Ζ-ΞΛΗ) και β) το υπ’ αρ. 26236/
1-4-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Οργάνωσης της 5ης ΥΠΕ.
6. Το γεγονός ότι η παρούσα κοινή υπουργική απόφαση ρυθμίζει θέματα που αφορούν τη σύσταση και
ταυτόχρονη κατάργηση θέσεων οι οποίες ανήκουν στο
ίδιο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. 3
7. Την υπό στοιχεία Β2α/οικ.26293/23-04-2021 εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την περ. ε’ της παρ. 5
του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης θα προκληθεί επιπλέον ετήσια δαπάνη α) σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για μισθοδοσία προσωπικού στις υπό σύσταση θέσεις ύψους ογδόντα πέντε
χιλιάδων εκατόν τεσσάρων ευρώ περίπου (85.104,00 €),
η οποία ισοδυναμεί με τη δαπάνη που εξοικονομείται
από την κατάργηση ισάριθμων θέσεων στο Κ.Υ. Στυλίδας
και β) σε βάρος του προϋπολογισμού της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας για λειτουργικά έξοδα ύψους δεκαπέντε
χιλιάδων ευρώ (15.000 €) περίπου ετησίως, η οποία θα
καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του εκτελούμενου προϋπολογισμού του Φορέα και βρίσκεται εντός
των ορίων του ΜΠΔΣ (Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης:
αρ. πρωτ.: 02/394, αρ. δέσμευσης 424/0, Χρήση 2021 ΑΔΑ: ΨΒΡΜ469Η2Γ-ΘΧΝ), αποφασίζουμε:
Α1. Τον χαρακτηρισμό του Περιφερειακού Ιατρείου
(Π.Ι.) Ραχών, αποκεντρωμένης μονάδας του Κέντρου
Υγείας (Κ.Υ.) Στυλίδας, αρμοδιότητας της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, ως
Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου (Π.Π.Ι.) με έδρα
την Τοπική Κοινότητα Ραχών της Δημοτικής Κοινότητας
Εχιναίων του Δήμου Στυλίδας της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας. Περιοχή ευθύνης του Π.Π.Ι. αποτελούν
η έδρα του και οι Τοπικές Κοινότητες Αχλαδιών, Αχινού,
Σπαρτιάς και Παλαιοκερασιάς. Το προσωπικό που τυχόν
υπηρετεί στο Π.Ι. μεταφέρεται στο Π.Π.Ι. με την έναρξη
λειτουργίας αυτού.
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Α2. Τη σύσταση θέσεων προσωπικού στο Π.Π.Ι. ως
εξής:
Κλάδος Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ
Ειδικότητα Γενικής Ιατρικής
Μία (1) θέση
Ειδικότητα Παιδιατρικής
Μία (1) θέση
Νοσηλευτικό και Λοιπό Προσωπικό
Κατηγορία ΤΕ
Κλάδος ΤΕ Επισκεπτών/τριών Υγείας
Μία (1) θέση
Κλάδος ΤΕ Νοσηλευτικής
Μία (1) θέση
Κλάδος ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων
Μία (1) θέση
Β. Την κατάργηση κενών οργανικών θέσεων στο
Κ.Υ. Στυλίδας, όπως αυτές συστάθηκαν με την υπ’ αρ.
6368/28-6-1994 κοινή υπουργική απόφαση και 4 μεταφέρθηκαν και διαπιστώθηκαν στην 5η ΥΠΕ, σύμφωνα
με την (2) σχετική και τις διατάξεις του άρθρου 23 του
ν. 4238/2014, ως ακολούθως:
Κλάδος Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ
Άνευ Ειδικότητας
Δύο (2) θέσεις
Νοσηλευτικό και Λοιπό Προσωπικό
Κατηγορία ΤΕ
Κλάδος ΤΕ Μαιευτικής
Τρεις (3) θέσεις
Ως εκ τούτου το σύνολο των οργανικών θέσεων των
αντίστοιχων ειδικοτήτων, κλάδων και κατηγοριών στο
ως άνω Κέντρο Υγείας, διαμορφώνεται ως ακολούθως:
Κλάδος Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ
Άνευ Ειδικότητας
Μηδέν (0) θέσεις
Νοσηλευτικό και Λοιπό Προσωπικό
Κατηγορία ΤΕ
Κλάδος ΤΕ Μαιευτικής
Έξι (6) θέσεις
Κατά τα λοιπά, οι ως άνω αποφάσεις ισχύουν ως έχουν.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Ιουνίου 2021
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Υγείας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Εσωτερικών
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

33894

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 2540/14.06.2021

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.

*02025401406210004*

