
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Σημειακή τροποποίηση του Γενικού Πολεοδο-
μικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) δήμου Αθηναίων, στα ΟΤ 
98-99, περιοχής 73, 1ης Δημοτικής Κοινότητας με 
χρήσεις πολεοδομικού κέντρου - κεντρικές λει-
τουργίες πόλης με περιορισμούς.

2 Αυτοδίκαιη μετατροπή των οργανικών θέσεων 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου προσωπικού κλάδου ΠΕ Ιατρών – Οδοντι-
άτρων, σε οργανικές θέσεις κλάδου ειδικευμένων 
ιατρών ΕΣΥ πλήρους και αποκλειστικής απασχό-
λησης και ένταξη και κατάταξη των ιατρών στις 
μετατρεπόμενες θέσεις.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/52250/2579 (1)
   Σημειακή τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομι-
κού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) δήμου Αθηναίων, στα ΟΤ 98-
99, περιοχής 73, 1ης Δημοτικής Κοινότητας με 
χρήσεις πολεοδομικού κέντρου - κεντρικές λει-
τουργίες πόλης με περιορισμούς.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 38 και 39 του Κώδικα Βα-

σικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΚΒΠΝ) που κυρώθηκε 
με το άρθρο μόνο του από 14/27-7-1999 π.δ/τος (Δ’ 580).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 4Α του ν.2508/1997 
«Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών 
της χώρας και άλλες διατάξεις» (Α’ 124), όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.13β του ν.4447/2016 
«Χωρικός σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 241).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 4 του π.δ. 59/2018 
«Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης» (Α’ 114).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο 
πρώτο του π.δ. 63/2005, ΦΕΚ 98Α΄)

6. Το αριθμ. 197012/1-8-2018 (αριθμ. ΥΠΕΝ 520/6-8-
2018) έγγραφο της Δ/νσης Σχεδίου Πόλεως και Αστικού 
Περιβάλλοντος του δήμου Αθηναίων.

7. Το αριθμ. 4400/321/17-1-2019 έγγραφο της Δ/νσης 
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

8. Το αριθμ. 1820/30-1-2019 έγγραφο της Δ/νσης 
Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών του Υπουργείου 
Τουρισμού.

9. Το αριθμ. 27181/18168/1144/241/30-1-2019 έγγρα-
φο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης των Αθηνών του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

10. Το αριθμ. 60639/6625/468/134/12-2-2019 έγγραφο 
της Δ/νσης Προστασίας και Αναστήλωσης Νεώτερων 
και Σύγχρονων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού.

11. Το αριθμ. 4447/118/6-2-2019 έγγραφο της Δ/νσης 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας.

12. Την 14263/977/15-2-2019 απόφαση του Γενικού 
Δ/ντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας (ΑΔΑ: ΨΞΜΨ4653Π8-Υ6Ο).

13. Τα αριθμ. 21047/186/7-3-2019 και 26136/ 243/21-
3-2019 έγγραφα της Δ/νσης Σχεδιασμού Μητροπολιτι-
κών Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

14. Την αριθμ. 268/2018 γνωμοδότηση του Συμβου-
λίου της 1ης Δημοτικής Κοινότητας δήμου Αθηναίων 
(ΑΔΑ: 625ΩΩ6Μ-80Δ).

15. Την αριθμ. 1226/2018 γνωμοδότηση του δημοτι-
κού συμβουλίου Αθηναίων (ΑΔΑ: ΨΓΤΘΩ6Μ-0Λ0).

16. Την 1/συν. 5/6-11-2018 γνωμοδότηση του Συμβου-
λίου Μητροπολιτικού Σχεδιασμού.

17. Το αριθμ. 68495/1-3-2019 έγγραφο του Δ. Αθηναί-
ων (αριθμ. ΥΠΕΝ 19201/1-3-2019).

18. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής 
της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του 
οικείου ΟΤΑ, αποφασίζουμε:

Α. Εγκρίνεται η σημειακή τροποποίηση του Γενικού 
Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Αθηναίων, που 
εγκρίθηκε με την αριθμ. 255/45/4-1-1988 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων (Δ’ 80), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
με τον καθορισμό χρήσης πολεοδομικού κέντρου – κε-
ντρικές λειτουργίες πόλης με περιορισμούς στα ΟΤ 98-
99, περιοχής 73 της 1ης Δημοτικής Κοινότητας, όπως 
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προσδιορίζεται στο άρθρο 4 του π.δ. 59/2018 (Α’ 114) 
και ειδικότερα:

(1) Κατοικία
(2) Κοινωνική Πρόνοια
(3) Εκπαίδευση (καθορισμός θέσης από το εγκεκριμέ-

νο ρυμοτομικό σχέδιο)
(4.1) Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις (κατηγορίες Α1, 

Α2, Β1, Δ, Ε1)
(5) Θρησκευτικοί χώροι
(6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις
(7) Διοίκηση
(8) Περίθαλψη
(9) Χώροι συνάθροισης κοινού
(10) Εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών
(11) Γραφεία / Κέντρα έρευνας / Θερμοκοιτίδες επι-

χειρήσεων
(12) Εστίαση
(13) Αναψυκτήρια
(14) Αναψυχή
(15) Τουριστικά καταλύματα, εγκαταστάσεις τουριστι-

κής υποδομής και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις
(16.1) Στάθμευση
(22) Επαγγελματικά εργαστήρια μέχρι 500 τ.μ.
(26) Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
(30) Γωνιές ανακύκλωσης
Β. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η 255/45/

4-1-1988 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ 
(Δ’ 80), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Γ. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη-
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Ιουνίου 2019

Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Ι

      Αριθμ. 15825 (2)
Αυτοδίκαιη μετατροπή των οργανικών θέσεων 

με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 

χρόνου προσωπικού κλάδου ΠΕ Ιατρών – Οδο-

ντιάτρων, σε οργανικές θέσεις κλάδου ειδικευ-

μένων ιατρών ΕΣΥ πλήρους και αποκλειστικής 

απασχόλησης και ένταξη και κατάταξη των ια-

τρών στις μετατρεπόμενες θέσεις.

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1397/1983 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/ 7-10-

1983) «Εθνικό Σύστημα Υγείας», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει σήμερα.

2. Τις διατάξεις του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγεί-
ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3527/2007 και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/
17-02-2014) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας 

(Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις της παρ. 4Β1 του άρθρου 50 του 

ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/31.10.2014) «Ανοικτή δι-
άθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων …. και άλλες 
διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 
38/τ.Α’/28.03.2017), «Μεταρρύθμιση της Διοικητικής 
Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα 
Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοση-
μάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του 
ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του Κεφαλαίου Ε2 
ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/τ.Α’/21.02.2016) «Μέτρα για την 
επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατά-
ξεις».

7. Την Γ.Π./οικ.16339/18-02-2014 (ΦΕΚ 376/τ.Β΄/
18-02-2014) απόφαση του Υφυπουργού Υγείας «Χωρο-
ταξική Κατανομή, ανά Υγειονομική Περιφέρεια, των υφι-
στάμενων Μονάδων Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., της Χώρας».

8. Την Γ.Π./οικ.18936/26.02.2014 (ΦΕΚ 485/τ.Β’/ 
27.02.2014) απόφαση των Υπουργών Υγείας, Οικονομι-
κών, και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, «Σύσταση εννέα χιλιάδων εννιακοσίων 
τριάντα (9.930) οργανικών θέσεων μόνιμου και Ι.Δ.Α.Χ. 
προσωπικού, στις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περι-
φερειών».

9. Την 5437/19.03.2014 (ΑΔΑ : ΒΙΞΞΟΡΕΠ-ΡΓΘ), (ΦΕΚ 
374/τ.Γ’/27.03.2014) απόφαση του Διοικητή της 3ης 
Υ.ΠΕ. Μακεδονίας μεταφοράς του ιατρικού/οδοντιατρι-
κού προσωπικού σε κενές οργανικές θέσεις κλάδου ΠΕ 
Ιατρών/Οδοντιάτρων που συστάθηκαν για τον σκοπό 
αυτό με την Γ.Π./οικ.18936/26.02.2014 κοινή υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 485/ τ.Β΄/27.02.2014).

10. Την 31777/09.12.2014 (ΑΔΑ : ΩΥΖ3ΟΡΕΠ-ΝΤΝ) 
(ΦΕΚ 95/τ.Β’/20.01.2015) σχετικά με την αυτοδίκαιη 
κατάργηση των οργανικών θέσεων μονίμου και ΙΔΑΧ 
προσωπικού κλάδου ΠΕ Ιατρών-Οδοντιάτρων που παρέ-
μειναν κενές μετά την διαδικασία μετάταξης/μεταφοράς 
στην 3η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας.

11. Την με αριθμ. Υ10α/Γ.Π.οικ.42126/14-5-2014 (ΑΔΑ: 
ΒΙΦΑΘ-Η3Χ) εγκύκλιο του Υφυπουργού Υγείας σχετικά 
με την αξιολόγηση και κατάταξη στον κλάδο ιατρών – 
οδοντιάτρων ΕΣΥ των ΠΕ ιατρών – οδοντιάτρων πλή-
ρους και αποκλειστικής απασχόλησης των Δ.Υ.Πε.

12. Την με αριθμ. Α2α/Γ.Π.οικ.42344/01.06.2017 (ΑΔΑ:
7154465ΦΧΟ-ΓΦΧ) εγκύκλιο του Αναπληρωτή Υπουργού 
Υγείας, σχετικά με την «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά 
με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 
38/τ.Α’).

13. Την με αριθμ. Α2α/Γ.Π.οικ.71679/25.09.2017 εγκύ-
κλιο του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, σχετικά με την 
«Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 26 του ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38/τ.Α’).

14. Την Α1β/Γ.Π.33161/09.08.2017 (ΑΔΑ: Ω0Τ7465ΦΥΟ-
9Χ9) απόφαση του Υπουργού Υγείας, περί σύστασης 
και ορισμού μελών Πενταμελούς Συμβουλίου Αξιολό-
γησης Ιατρών/Οδοντιάτρων των άρθρων 16 και 17 του 
ν. 4238/2014 και του ν. 4254/2014, αρμοδιότητας 3ης 
Υ.ΠΕ. Μακεδονίας.
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15. Τις εμπρόθεσμες αιτήσεις, των ενδιαφερόμενων 
υπαλλήλων κλάδου ΠΕ ιατρών – οδοντιάτρων για ένταξή 
τους στον κλάδο ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ.

16. Τα από 29/11/2017 και 20/12/2017 πρακτικά θετι-
κής αξιολόγησης του Πενταμελούς Συμβουλίου Αξιολό-
γησης Ιατρών της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας.

17. Την 661/04.01.2019 απόφαση ανάθεσης μελέτης 
αιτήσεων ιατρών με επισυναπτόμενα έγγραφα παραί-
τησης από τα ένδικα μέσα, στην Νομική Σύμβουλο της 
3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας.

18. Την αριθμ. 14291/26.03.2019 γνωμοδότηση της 
Νομικής Συμβούλου της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, σχετικά 
με τα έγγραφα που πρέπει να κατατεθούν από κάθε ια-
τρό/οδοντίατρο, προκειμένου να πληροί τις προϋποθέ-
σεις ένταξης και κατάταξης στον κλάδο Ε.Σ.Υ.

19. Την αριθμ. 1002/19.12.2018 βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. 
Καλαμαριάς, περί διακοπής εργασιών στις 19/12/2018, 
την αριθμ. ΓΠ11136/2018/28.09.2018 βεβαίωση του 
Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, περί μη άσκησης 
έφεσης κατά της 286/18.05.2017 απόφασης που εκδό-
θηκε επί αίτησης ακύρωσης στο Διοικητικό Εφετείο 
με αριθμ. κατ.ΑΚ81/2014, την αριθμ. ΓΑΚ 110672/2018 
έκθεση κατάθεσης παραίτησης από το Πρωτοδικείο 
Αθηνών από το οποίο πιστοποιείται η από 26/11/2018 
παραίτηση από το δικαίωμα άσκησης ένδικων μέσων 
κατά της απορριπτικής 2711/2015 απόφασης του Μον. 
Πρωτοδικείου Αθηνών, καθώς και την 15302/01.04.2019 
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 περί παραίτησης 
από το δικόγραφο και το δικαίωμα αίτησης αγωγής, 
προσφυγής ή ένδικου μέσου που έχει ασκηθεί ενώπιον 
οποιουδήποτε δικαστηρίου, καθώς και από αξιώσεις για 
τις οποίες έχει εκδοθεί ή θα εκδοθεί δικαστική απόφαση, 
της Καραφέργια Ευτέρπης.

20. Την αριθμ. 790/19.12.2018 βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. Δ’ 
Θεσσαλονίκης, περί διακοπής εργασιών στις 19/12/2018, 
την αριθμ. ΓΠ13577/2018/21.11.2018 βεβαίωση του Δι-
οικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, περί μη άσκησης έφε-
σης κατά της 286/18.05.2017 απόφασης που εκδόθηκε 
επί αίτησης ακύρωσης στο Διοικητικό Εφετείο με αριθμ. 
κατ.ΑΚ81/2014, την αριθμ. ΓΑΚ 110672/2018 έκθεση κα-
τάθεσης παραίτησης από το Πρωτοδικείο Αθηνών από 
το οποίο πιστοποιείται η από 26/11/2018 παραίτηση από 
το δικαίωμα άσκησης ένδικων μέσων κατά της απορρι-
πτικής 2711/2015 απόφασης του Μον. Πρωτοδικείου 
Αθηνών καθώς και την αριθμ. 15825/03.04.2019 υπεύ-
θυνη δήλωση του ν. 1599/1986 περί παραίτησης από το 
δικόγραφο και το δικαίωμα αίτησης, αγωγής, προσφυγής 
ή ένδικου μέσου που έχει ασκήσει ενώπιον οποιουδή-
ποτε δικαστηρίου, πολιτικού ή διοικητικού, καθώς και 
από τις αξιώσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί ή θα εκδοθεί 
δικαστική απόφαση, του Μάλλη Δημήτριου.

21. Την αριθμ. 2324/17.12.2018 βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. 
Γιαννιτσών, περί διακοπής εργασιών στις 17/12/2018, την 
αριθμ. ΔΠ 635/04.10.2017 δήλωση παραίτησης προς το 
Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, την 570/2017 απόφα-
ση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης περί κατάρ-
γησης της δίκης, την αριθμ. ΓΠ14396/2018/06.12.2018 
βεβαίωση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, περί 
μη άσκησης έφεσης, την αριθμ. ΓΑΚ 110672/2018 έκθεση 
κατάθεσης παραίτησης από το Πρωτοδικείο Αθηνών από 
το οποίο πιστοποιείται η από 26/11/2018 παραίτηση από 
το δικαίωμα άσκησης ένδικων μέσων κατά της απορρι-
πτικής 2711/2015 απόφασης του Μον. Πρωτοδικείου 
Αθηνών, καθώς και την αριθμ. 15718/03.04.2019 υπεύ-
θυνη δήλωση του ν. 1599/1986 περί παραίτησης από το 
δικόγραφο και το δικαίωμα αίτησης, αγωγής, προσφυγής 
ή ένδικου μέσου που έχει ασκήσει ενώπιον οποιουδή-
ποτε δικαστηρίου, πολιτικού ή διοικητικού, καθώς και 
από τις αξιώσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί ή θα εκδοθεί 
δικαστική απόφαση, του Στέφογλου Ιωάννη.

22. Το γεγονός ότι από τα προαναφερόμενα προσκο-
μισθέντα έγγραφα, προκύπτει ότι οι εν λόγω ιατροί πλη-
ρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 του ν. 4461/2017 
(ΦΕΚ 38/τ.Α’/28.03.2017), αποφασίζουμε:

Α. Την αυτοδίκαιη μετατροπή των οργανικών θέσεων 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
προσωπικού του κλάδου ΠΕ ιατρών-οδοντιάτρων, στις 
οποίες μεταφέρθηκε ιατρικό/οδοντιατρικό προσωπικό 
του ΕΟΠΥΥ, σε οργανικές θέσεις κλάδου ειδικευμένων 
ιατρών Ε.Σ.Υ.

Β. Την ένταξη των παρακάτω ιατρών στις προαναφε-
ρόμενες θέσεις κλάδου ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ., πλή-
ρους και αποκλειστικής απασχόλησης και την κατάταξή 
τους σε βαθμό, ως εξής:

1. Κατάταξη στο Βαθμό του Διευθυντή :
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΡΑΦΕΡΓΙΑ ΕΥΤΕΡΠΗ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑ-

ΤΡΙΚΗΣ
2. Κατάταξη στο Βαθμό του Επιμελητή Α΄:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩ-
ΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟ-
ΤΗΤΑ

01 ΜΑΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙ-
ΟΣ

ΠΑΝΑ-
ΓΙΩΤΗΣ

ΨΥΧΙΑ-
ΤΡΙΚΗΣ

02 ΣΤΕΦΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑ-
ΣΙΟΣ

ΟΥΡΟ-
ΛΟΓΙΑΣ

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Υγείας: 3464/ 
23.05.2019)

  Θεσσαλονίκη, 3 Απριλίου 2019

Ο Διοικητής

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΡΚΟΣ   



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ25032 Τεύχος B’ 2248/10.06.2019

*02022481006190004*

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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