
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της αριθ. 139940/Ε2/24-8-2017
(ΦΕΚ 2920 Β΄) υπουργικής απόφασης με θέμα: 
«Συμπλήρωση των αριθ. 63486/Ε2/12-4-2017
(ΦΕΚ 1315 Β )́ […] 63489/Ε2/12-4-2017 (ΦΕΚ 1314 Β )́
[…] και 63498/Ε2/12-4-2017 (ΦΕΚ 1313 Β΄) […] 
υπουργικών αποφάσεων».

2 Τροποποίηση της με αριθ. 96004/Δ4/2015 (Β΄ 1318)
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με τον καθο-
ρισμό λεπτομερειών λειτουργίας των Σ.Ε.Κ. των Σ.Ε. 
και των ειδικότερων καθηκόντων των διευθυντών 
Σ.Ε.Κ., υποδιευθυντών, των υπευθύνων τομέων 
εργαστηρίων και εργαστηρίων κατεύθυνσης των 
υπευθύνων των σχολικών εργαστηρίων και των αρ-
μοδιοτήτων του συλλόγου διδασκόντων Σ.Ε.Κ.».

3 Ανάκληση της αριθ. Α3(γ)/οικ.111627/22-12-2014
απόφασης Υπουργού Υγείας «Αποδοχή της αριθ. 
10 απόφασης της 248ης/2-12-2014 Ολομέλειας 
του Κ Ε. Σ.Υ. από τον Υπουργό Υγείας».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθ. 141556/Ε2 (1)

Τροποποίηση της αριθ. 139940/Ε2/24-8-2017

(ΦΕΚ 2920 Β΄) υπουργικής απόφασης με θέμα: 

«Συμπλήρωση των αριθ. 63486/Ε2/12-4-2017

(ΦΕΚ 1315 Β )́ […] 63489/Ε2/12-4-2017 (ΦΕΚ 1314 Β )́

[…] και 63498/Ε2/12-4-2017 (ΦΕΚ 1313 Β΄)

[…] υπουργικών αποφάσεων». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 9 του ν. 3848/2010 

(ΦΕΚ 71/τ.Α΄/19.05.2010) «Αναβάθμιση του ρόλου του 
εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και 

αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», 
όπως ισχύουν,

2. την αριθ. 139940/Ε2/24-8-2017 (ΦΕΚ 2920 Β΄) 
υπουργική απόφαση με θέμα: «Συμπλήρωση των αριθ. 
63486/Ε2/12-4-2017 (ΦΕΚ 1315 Β΄) […] 63489/Ε2/
12-4-2017 (ΦΕΚ 1314 Β΄) […] και 63498/Ε2/12-4-2017 
(ΦΕΚ 1313 Β΄) […] υπουργικών αποφάσεων».

3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Στο ΜΕΡΟΣ Α΄: ΔΗΛΩΣΗ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΡΟ-
ΤΙΜΗΣΗΣ, στην ενότητα Γ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ στην υποενότητα 2. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 
ΕΑΕ – ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ της αριθ. 139940/Ε2/
24-8-2017 (ΦΕΚ 2920 Β΄) υπουργικής απόφασης δια-
γράφουμε το στοιχείο α, και όπου αυτό αναφέρεται. Τα 
στοιχεία β και γ ορίζονται ως α και β, αντίστοιχα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 29 Αυγούστου 2017

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

    Αριθ. Φ24α/141494/Δ4 (2)
Τροποποίηση της με αριθ. 96004/Δ4/2015

(Β΄ 1318) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού 

Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετι-

κά με τον καθορισμό λεπτομερειών λειτουργίας 

των Σ.Ε.Κ. των Σ.Ε. και των ειδικότερων καθηκό-

ντων των διευθυντών Σ.Ε.Κ., υποδιευθυντών, των 

υπευθύνων τομέων εργαστηρίων και εργαστηρί-

ων κατεύθυνσης των υπευθύνων των σχολικών 

εργαστηρίων και των αρμοδιοτήτων του συλλό-

γου διδασκόντων Σ.Ε.Κ.». 

 O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 1566/1985 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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(Α΄ 167) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του κεφαλαίου Β΄ και την παρ. 8 του 
άρθρου 46 του ν. 4186/2013 (Α΄193) «Αναδιάρθρωση 
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», 
όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 70 του ν. 4485/ 
2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 114/2014 (Α΄ 181) «Οργανισμός 
του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Το π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουρ-
γείων....Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παι-
δείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων…».

7. Το π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

8. Τη με αριθ. 96004/Δ4/2015 (Β΄ 1318) απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «Τροποποίηση της αριθ. Γ2/6098/
13-11-2001 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1588) με θέμα: 
«Τροποποίηση απόφασης Γ2/4321/26.10.1988 περί κα-
θορισμού λεπτομερειών λειτουργίας των Σ.Ε.Κ. των Σ.Ε. 
και των ειδικότερων καθηκόντων των διευθυντών Σ.Ε.Κ., 
υποδιευθυντών, των υπευθύνων τομέων εργαστηρίων 
και εργαστηρίων κατεύθυνσης των υπευθύνων των σχο-
λικών εργαστηρίων και των αρμοδιοτήτων του συλλόγου 
διδασκόντων Σ.Ε.Κ.», όπως ισχύει.

9. Τη με αριθ. 201408/Υ1/2016 (Β΄ 3818) απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δημήτριο 
Μπαξεβανάκη».

10. Τη με αριθ. πρωτ. 141052/Β1/28-08-2017 εισήγηση 
της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ..

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της αριθ. 96004/Δ4/2015 (Β΄ 1318) 
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Τροποποίηση της αριθ. 
Γ2/6098/13-11-2001 υπουργικής απόφασης (Β΄1588) με 
θέμα: «Τροποποίηση απόφασης Γ2/4321/26.10.88 περί 
καθορισμού λεπτομερειών λειτουργίας των Σ.Ε.Κ. των 
Σ.Ε. και των ειδικότερων καθηκόντων των διευθυντών 
Σ.Ε.Κ., υποδιευθυντών, των υπευθύνων τομέων εργα-
στηρίων και εργαστηρίων κατεύθυνσης των υπευθύνων 
των σχολικών εργαστηρίων και των αρμοδιοτήτων του 
συλλόγου διδασκόντων Σ.Ε.Κ.» ως εξής:

Άρθρο 1
Θέματα σχετικά με τα καθήκοντα
των Υπεύθυνων Τομέων Εργαστηρίων και
των Υπεύθυνων Εργαστηρίων Κατεύθυνσης

1. Η περίπτ. ι΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 της αριθ. 96004/
Δ4/2015 (Β΄ 1318) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων αντικαθί-
σταται ως εξής:

«ι) Ο υπεύθυνος Τομέα Εργαστηρίων Ε.Κ. προηγείται 
στην κάλυψη του υποχρεωτικού ωραρίου, το οποίο κα-
λύπτει με εργαστηριακά μαθήματα. Μετά την επιλογή 
του σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 23 του ν. 3848/2010 
(Α΄ 71), ο υπεύθυνος τομέα εργαστηρίων Ε.Κ. μπορεί 
να συμπληρώνει έως το 25% του υποχρεωτικού διδα-
κτικού του ωραρίου με τη διδασκαλία του θεωρητικού 
μέρους των μικτών μαθημάτων, τα οποία έχουν θεω-
ρητικό και εργαστηριακό μέρος, στο ΕΠΑ.Λ., εφόσον 
α) το Ε.Κ. και το ΕΠΑ.Λ. λειτουργούν στο ίδιο σχολικό 
συγκρότημα, β) καλύπτονται οι διδακτικές ανάγκες 
στο Ε.Κ. και γ) η διδασκαλία του μαθήματος πραγματο-
ποιείται μέσα στο ωράριο που έχει ο υπεύθυνος τομέα 
στο Ε.Κ.. Η ανωτέρω ανάθεση του θεωρητικού μέρους 
των μικτών μαθημάτων γίνεται από το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ύστε-
ρα από γνώμη των συλλόγων διδασκόντων του ΕΠΑ.Λ. 
και του Ε.Κ..».

2. Η περίπτ. ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 της αριθ. 96004/
Δ4/2015 (Β΄ 1318) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων αντικαθί-
σταται ως εξής:

«ζ) Το ωράριο διδασκαλίας στα εργαστήρια κατεύ-
θυνσης καλύπτεται κατά προτεραιότητα από τους 
υπεύθυνους εργαστηρίων με εργαστηριακά μαθήμα-
τα. Μετά την επιλογή τους, οι υπεύθυνοι εργαστηρίων 
μπορούν να συμπληρώνουν έως το 25% του υποχρεω-
τικού διδακτικού τους ωραρίου με τη διδασκαλία του 
θεωρητικού μέρους των μικτών μαθημάτων, τα οποία 
έχουν θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος, στο ΕΠΑ.Λ., 
εφόσον α) το Ε.Κ. και το ΕΠΑ.Λ. λειτουργούν στο ίδιο 
σχολικό συγκρότημα, β) καλύπτονται οι διδακτικές 
ανάγκες στο Ε.Κ. και γ) η διδασκαλία του μαθήματος 
πραγματοποιείται μέσα στο ωράριο που έχει ο υπεύ-
θυνος εργαστηρίου στο Ε.Κ.. Η ανωτέρω ανάθεση του 
θεωρητικού μέρους των μικτών μαθημάτων γίνεται 
από το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ύστερα από γνώμη των συλλόγων 
διδασκόντων του ΕΠΑ.Λ. και του Ε.Κ.».

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 
2017-2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 28 Αυγούστου 2017

Ο Υφυπουργός

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ   
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   Αριθ. Α3γ/οικ.65033 (3)

Ανάκληση της αριθ. Α3(γ)/οικ.111627/22-12-2014

απόφασης Υπουργού Υγείας «Αποδοχή της αριθ. 

10 απόφασης της 248ης/2-12-2014 Ολομέλειας 

του Κ Ε. Σ.Υ. από τον Υπουργό Υγείας». 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄) «Διο-

ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών»,

2. τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 3918/2011
(ΦΕΚ 31/Α΄) «Διορθωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας 
και άλλες διατάξεις»,

3. τις διατάξεις της αριθ. Υ25/06-10-2015 απόφασης 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (ΦΕΚ 2144/Β΄),

4. τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 2 και 4 παρ. 4 του 
ν. 1278/1982 «Για σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγεί-
ας» (ΦΕΚ 105/Α΄/1982) όπως επαναφέρθηκε σε ισχύ με 
το άρθρο 1 του ν.  2194/1994 (ΦΕΚ 34/Α΄/1994) «Απο-
κατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες 
διατάξεις», στο οποίο περιήλθαν οι αρμοδιότητες του 
Ανώτατου Υγειονομικού Συμβουλίου, καθώς και αυτή 
του άρθρου 7 του α.ν. 200/1967 (ΦΕΚ 215/Α΄/1967),

5. τις διατάξεις του άρθρου 5, παρ. 2, περ. θ, του
ν.  3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερ-
νήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/Α΄/2006),

6. τις διατάξεις της αριθ. Υ29/8-10-2015 απόφασης 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη»
(ΦΕΚ 2168 Β΄).

7. τις διατάξεις της αριθ. 44549/Δ9.12193/9-10-2015 
απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοινων. 
Αλληλεγγύης Αναστάσιο Πετρόπουλο» (ΦΕΚ 2169 Β΄),

8. την αριθ. Α3(γ)/οικ.111627/22-12-2014 υπουργική 
απόφαση «Αποδοχή της αριθ. 10 απόφασης της 248ης/
2-12-2014 Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ. από τον Υπουργό 
Υγείας»,

9. το αριθ. Α3(γ)/οικ.64685/258-2015 έγγραφο της 
υπηρεσίας προς το ΚΕΣΥ,

10. την αριθ. Α3γ/οικ.44443/16-6-2016 υπουργική 
απόφαση «Αποδοχή της αριθ. 4 απόφασης της 255ης/
20-5-2016 Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ.»,

11. την αριθ. Α3γ/οικ.71924/28-9-2016 υπουργική 
απόφαση «Αποδοχή της αριθ. 3 απόφασης της 256ης/

24-6-2016 Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ. (Ορθή Επανάληψη)»,
12. την αριθ. Α3(γ)/οικ.76492/13-10-2016 κοινή υπουρ-

γική απόφαση «Κοστολόγηση και ανακοστολόγηση 
ιατρικών πράξεων» (ΦΕΚ 3458/Β΄/2016), με την οποία 
ανακοστολογήθηκε, μεταξύ άλλων και η Διαγνωστική 
Αρθροσκόπηση,

13. το αριθ. 2568/23-6-2017 έγγραφο του γραφείου 
Υπουργού Υγείας,

14. την αριθ. Β1α/οικ.52531/7-7-2017 Βεβαίωση της 
Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Ανα-
φορών του Υπουργείου Υγείας και το γεγονός ότι από την 
εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επι-
πλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

15. το γεγονός ότι: α) η αριθ. Α3(γ)/οικ.111627/
22-12-2014 απόφαση του Υπουργού Υγείας, με την οποία 
αποδέχτηκε την αριθ. 10 απόφαση της 248ης/2-12-2014 
Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ. και αποφασίστηκε ότι «Ως προς 
την κοστολόγηση της διαγνωστικής αρθροσκόπησης 
ισχύει ότι στα Κ.Ε.Ν. των διαγνωστικών αρθροσκοπήσε-
ων», εκδόθηκε, κατά το μέρος αυτό, αναρμοδίως, βάσει 
της παρ. 1, του άρθρου 70 του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31 Α΄) 
και β) η απόφαση αυτή ουδέποτε δημοσιεύτηκε με απο-
τέλεσμα να μην παράγει έννομες συνέπειες και να είναι 
ανυπόστατη, θα πρέπει για λόγους ασφάλειας δικαίου 
και δημοσίου συμφέροντος να ανακληθεί αναδρομικά 
από το χρόνο εκδόσεώς της, ως μηδέποτε ισχύουσα, 
αποφασίζουμε:

Η αριθ. Α3(γ)/οικ.111627/22-12-2014 (ΑΔΑ:ΩΧ5ΘΘ-
ΖΤ3) απόφαση του Υπουργού Υγείας «Αποδοχή της 
αριθ. 10 απόφασης της 248ης/2-12-2014 Ολομέλειας 
του ΚΕ.Σ.Υ. από τον Υπουργό Υγείας», ανακαλείται από 
την ημερομηνία έκδοσής της, ήτοι από την 22.12.2014, 
κατά το μέρος που με αυτή αποφασίστηκε ότι: «Ως προς 
την κοστολόγηση της διαγνωστικής αρθροσκόπησης 
ισχύει ότι στα Κ.Ε.Ν. των διαγνωστικών αρθροσκοπή-
σεων».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Aθήνα, 25 Αυγούστου 2017

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης Αναπληρωτής Υπουργός
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οικονομικών

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

 Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας Υγείας

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ  
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  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
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