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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 73423/Ν4 (1)
   Τροποποίηση της αριθμ. υπουργικής απόφασης 
40023/Υ1/9-3-2018 (ΦΕΚ 867 Β’)

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη: 
Α. Τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 50, 54 και 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).

2. Του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές Δημοσιονομικής 
Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 65.

3. Του άρθρου 25Α του ν. 1558/1985 (Α’ 137) «Κυβέρ-
νηση και κυβερνητικά όργανα».

4. Του άρθρου 2 του ν. 2986/2002 (Α’ 24) «Οργάνωση 
των περιφερειακών υπηρεσιών της πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαι-
δευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση 
των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

5. Του άρθρου 329 του ν. 4072/2012 (Α’ 86) «Βελτίωση 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος - νέα εταιρική μορφή - 
σήματα - μεσίτες ακινήτων - ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, 
λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις».

6. Της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 2986/2002 (Α’ 24) 
και της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 (Α’ 147).

7. Του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους διατάκτες».

8. Του π.δ. 81/2017 (Α’ 113) «Καθορισμός αρμοδιο-
τήτων των Διοικητικών και Αναπληρωτών Διοικητικών 
Γραμματέων Υπουργείων και των Τομεακών και Ειδικών 
Τομεακών Γραμματέων και του τρόπου άσκησης αυτών».

9. Του άρθρου 1 του π.δ. 70/2015 (Α’ 114) «Ανασύσταση 
των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού... Υπουρ-
γείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

10. Του π.δ. 18/2018 (Α’ 31) «Οργανισμός Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

11. Του π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

12. Του π.δ. 73/2015 (Α’ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

13. Της 159748/Υ1/ 25-09-2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 539) απόφα-
σης Πρωθυπουργού με θέμα «Διορισμός Γενικού Γραμ-
ματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων».

14. Της 178761/Γ2/09.11.2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 803), υπουργι-
κής απόφασης «Διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενι-
κής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων».

15. Της Φ.908/90517/Η/05.07.2013 (Υ.Ο.Δ.Δ. 322) 
υπουργικής απόφασης «Διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων».

16. Της 221711/Γ2/27.12.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 731) υπουργικής 
απόφασης «Αποδοχή παραίτησης Γενικού Γραμματέα της 
Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και διορισμός 
Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

4 Ιουνίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2084

23625



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ23626 Τεύχος B’ 2084/04.06.2019

17. Της αριθμ. 207163/Γ1/27-11-2017 (ΑΔΑ: 6ΙΛΘ4653ΠΣ-
ΗΞΩ) εγκυκλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Διευκρινίσεις 
σχετικά με θέματα Π.Ε.Κ. και Γ.Α.Κ.».

18. Της αριθμ. 2/68471/0026/12-7-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ4ΙΗ-
ΩΓΟ) εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών «Ομογε-
νοποίηση υπογραφής αποφάσεων ανάληψης υποχρε-
ώσεων».

19. Της αριθμ. 2/45897/0026/14-06-2017 (ΑΔΑ: 65ΘΦΗ-
36Κ) εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
«Παροχή οδηγιών επί των διατάξεων του ν. 4270/2014».

20. Της αριθμ. ΔΟΑ/οικ.8638/26-03-2013 (ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΧ-
ΙΔ7) εγκυκλίου του ΥΔΜΗΔ.

21. Της αριθμ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/2002 (Β’ 1340) 
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των ειδικότερων 
καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των 
περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυ-
ντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων 
των διδασκόντων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

22. Την αριθμ. πρωτ. υπουργική απόφαση 40023/Υ1/ 
9-3-2018 (ΦΕΚ 867 Β’) «Μεταβίβαση δικαιώματος υπο-
γραφής «Με εντολή Υπουργού», «Με εντολή Αναπλη-
ρωτή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» στους 
Γενικούς/Διοικητικό και Τομεακούς Γραμματείς του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ., στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, 
Διευθύνσεων, Αυτοτελών Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυ-
τοτελών Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας του Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, της Γενικής 
Γραμματείας Θρησκευμάτων, της Γενικής Γραμματείας 
Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης, της Γενικής Γραμμα-
τείας Έρευνας και Τεχνολογίας, στους Περιφερειακούς 
Διευθυντές Εκπαίδευσης και στους Προϊσταμένους Διευ-
θύνσεων και Τμημάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στον Προϊστάμενο 
της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων του Κρά-
τους, καθώς και ορισμός κυρίων διατακτώντου Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

23. Την αριθμ. Φ.1/Γ/18366437/Β1/24-4-2019 εισήγηση 
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών ΥΠ.Π.Ε.Θ., από την οποία προκύπτει ότι από 
την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βά-
ρος του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ή του 
κρατικού προϋπολογισμού.

Β. Την ανάγκη της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουρ-
γίας των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και της ταχείας 
προώθησης των υποθέσεών του.

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

Στο άρθρο 6 της αριθμ. υπουργική απόφαση 40023/
Υ1/9-3-2018 «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με 
εντολή Υπουργού», «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» 
και «Με εντολή Υφυπουργού» στους Γενικούς/Διοικητικό 
και Τομεακούς Γραμματείς του ΥΠ.Π.Ε.Θ., στους Προϊστα-
μένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Αυτοτελών 
Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων της Γε-
νικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευμάτων, της Γενικής Γραμματείας Θρησκευ-
μάτων, της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και Διά Βίου 
Μάθησης, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνο-
λογίας, στους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης 
και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων 
των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, στον Προϊστάμενο της Κεντρικής Υπηρεσί-
ας των Γενικών Αρχείων του Κράτους, καθώς και ορισμός 
κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων», προστίθεται προοίμιο ως εξής:

«Στους Προϊσταμένους των Αυτοτελών Διευθύνσεων 
Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήρι-
ξης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και 
τους Προϊσταμένους των Τμημάτων Α’, Β’, Γ’, Δ’ και Ε’ των 
Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης, μεταβιβάζουμε το δικαίωμα να υπογράφουν 
«Με εντολή Υπουργού» αποφάσεις, πράξεις και έγγραφα, 
αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με την υπουργική απόφα-
ση 353.1./324/105657/Δ1/16-10-2002 (β’ 1340) και το 
π.δ. 18/2018 (Α’ 31) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 10 Μαΐου 2019

Ο Υπουργός 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

    Αριθμ. βαθμ. προτερ. 71999/Ν1 (2)

Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρω-

τοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστε-

γαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής 

Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (244 Α’).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρ-

θρου πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α’) «Έγκριση Με-
σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής... 
2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του 
άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (18 Α’) «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως 
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου 
του ν. 4152/2013 (107 Α’) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... 
και 4127/2013», του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 (193 Α’) 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις» και της παρ. 3 του άρθρου έκτου του 
ν. 4218/2013 (268 Α’) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου..και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του 
ν. 4229/2014 (8 Α’) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας 
χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις» και του άρ-
θρου 48 του ν. 4264/2014 (118 Α’) «Άσκηση εμπορικών 
δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».
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3. Τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του π.δ. 79/ 
2017(109 Α’), όπως αντικαταστάθηκε από τη διάταξη 
της παραγράφου του 1 του άρθρου 74 του ν. 4589/2019 
(13 Α’).

4. Την αριθμ. πρωτ. 10135/18-11-2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρημα-
τικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του 
ν.4093/2012» (3057 Β’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με την αριθμ. πρωτ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουρ-
γική απόφαση (756 Β’).

5. Την αριθμ. πρωτ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητι-
κών... ΝΠΔΔ» (3324 Β’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με την με αριθμ. πρωτ. 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική 
απόφαση (1584 Β’).

6. Την αριθμ. Δ22/οικ. 11828/293/13-03-2017 υπουργι-
κή απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσεων... χαρακτήρα» 
(1157 Β’).

7. Την Φ.2.ΓΑ/137131/Δ5/26-9-2013 (285 Β΄/10-2-2014) 
απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου 
Νηπιαγωγείου στην εταιρεία «Α. ΣΠΑΝΟΣ Ε.Ε.».

8. Την από 1-4-2019 αίτηση των ενδιαφερομένων για 
τροποποίηση της άδειας του Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου 
Νηπιαγωγείου.

9. Την ΔΑ/32092/03-06-2016 απόφαση διατύπωσης 
θετικής γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ.

10. Το αριθμ. 125 Π.Δ. (ΦΕΚ 210/τ.Α’/5-11-2016) δι-
ορισμού του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

11. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την Φ.2.ΓΑ/137131/Δ5/26-9-2013 
(285 Β΄/10-2-2014) απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτι-
κού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγεί-
ου Συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ, ως προς τη δυναμικό-
τητα της αίθουσας διδασκαλίας, ως ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2019-2020, χορηγούμε στην εται-
ρεία «Α. ΣΠΑΝΟΣ Ε.Ε.» άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου 
για μία (1) αίθουσα διδασκαλίας στο ισόγειο, δυναμικό-
τητας είκοσι (20) νηπίων.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου είναι «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νη-
πιαγωγείο - Happyland».

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Περιάν-
δρου 53, στην Κόρινθο, με νόμιμο εκπρόσωπο στο 
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τον 
Σπανό Αλέξιο. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 9 Μαΐου 2019

Ο Υπουργός 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

    Aριθμ. Γ2α/60432/18 (3)
Τροποποίηση - συμπλήρωση Οργανισμού του Γε-

νικού Νοσοκομείου «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ - ΠΑΝΑΝΕΙΟ».

  OI ΥΠΟΥΡΓΟI 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - 

ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 6 του ν. 2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγ-

χρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες 
διατάξεις» (Α΄37), όπως ισχύει.

2. Την παρ. 12 του άρθρου 34 του ν. 4447/2016 «Χω-
ρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες δια-
τάξεις» (Α΄241), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 
του άρθρου 49 του ν. 4508/2017 «Αδειοδότηση δια-
στημικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό 
Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων - Ίδρυση Ελληνικού 
Διαστημικού Οργανισμού και λοιπές διατάξεις» (Α΄200) 
και τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 90 του ν. 
4583/2018, σε συνδυασμό με την παρ. 6 του άρθρου 
54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δό-
μησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» 
(Α΄174), όπως ισχύει.

3. Το άρθρο 4 του ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας 
Υπουργείων Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης και Εργασίας 
και Κοιν. Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου

«Έγκριση των σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής 
Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρη-
ματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου 
του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δη-
μοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας 
της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μεί-
ωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής 
οικονομίας» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41), όπως ισχύουν.

4. Το άρθρο 165 του ν. 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός 
και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινι-
κών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, 
Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄43).

5. Το άρθρο 84 του ν. 2071/1992 «Εκσυγχρονισμός και 
Οργάνωση Συστήματος Υγείας» (Α΄123).

6. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄98).

7. Το αριθ. π. δ. 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης 
Νοσοκομείων» (Α΄32).

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

9. Το αριθμ. π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονο-
μασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουρ-
γείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευ-
τικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, 
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουρ-
γείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 
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Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄208).

10. Το αριθμ. 88/2018 π.δ. «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 160).

11. Την Υ25/06-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Υγείας Παύλο Πολάκη» (Β΄2144), όπως ισχύει.

12. Την Υ29/08-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄2168).

13. Την αριθ. Υ4α/οικ.38867/10-04-2012 κοινή υπουρ-
γική απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου 
Ηρακλείου «Βενιζέλειο - Πανάνειο»» (Β΄1235), όπως 
ισχύει.

14. Την αριθμ. 14276/20-07-2018 εισήγηση της Διοι-
κήτριας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης.

15. Την 538/18-07-2018 απόφαση της Διοικήτριας της 
7ης ΥΠΕ Κρήτης.

16. Το αριθμ. 17/13-06-2018 πρακτικό συνεδρίασης 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Γ.Ν. Ηρακλείου - Γ.Ν. 
Ηρακλείου «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» (απόφαση 620).

17. Την αριθμ. 84η/07-09-2018 (ΘΕΜΑ 16ο) Συνεδρί-
αση του ΚΕΣΥΠΕ.

18. Τις αριθμ. πρωτ. Β1α/15123/25-02-2019 και Β2α/
Γ.Π.οικ. 24135/28-03-2019 εισηγήσεις της Γεν. Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

19. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής, προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 2.400,00 
ευρώ και ειδικότερα σε βάρος του Λογ. 2120104002 
του ειδικού φορέα 1015.901 και θα είναι εντός των προ-
βλέψεων του εκτελούμενου προϋπολογισμού και της 
στοχοθεσίας του Μ.Π.Δ.Σ. Σε βάρος του προϋπολογι-
σμού του Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ - ΠΑΝΑΝΕΙΟ» δεν προκαλεί-
ται επιπρόσθετη δαπάνη σύμφωνα με το αριθμ. 1049/
15-01-2019 έγγραφο του Διοικητή του Νοσοκομείου, 
αποφασίζουμε:

Στην αριθμ. Υ4α/οικ.38867/10-04-2012 κοινή υπουρ-
γική απόφαση (Β΄1235) που αφορά στον οργανισμό 
του Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ - ΠΑΝΑΝΕΙΟ», όπως έχει τροπο-
ποιηθεί και ισχύει με τις αριθ. Υ4α/30233/13/20-05-2013 
κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1289), A3α/87828/16/
26-01-2017 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄362), Α3α/43340/ 
23-08-2017 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄3033) και 
Γ2α/οικ.81580/01-11-2017 κοινή υπουργική απόφαση 
(Β΄ 3884), επέρχονται οι κάτωθι τροποποιήσεις:

ΑΡΘΡΟ 1

Στο άρθρο 6 «ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» και 
ειδικότερα:

1. Στην παρ. 1, στον Παθολογικό Τομέα εντάσσεται 
ένα (1) Παθολογικό Τμήμα και ως εκ τούτου ο αριθμός 
των Παθολογικών Τμημάτων διαμορφώνεται σε δύο (2) 
Τμήματα.

2. Στις Μονάδες του Παθολογικού Τομέα εντάσσεται 
με στοιχείο (4) μία (1) Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νε-
ογνών (ΜΕΝΝ).

Κατά τα λοιπά το τροποποιούμενο και συμπληρούμενο 
άρθρο παραμένει ως έχει. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Μαΐου 2019

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Υγείας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

    Αριθμ. αποφ.     1237/10-05-2019 (4) 
Έγκριση Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας 

του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογί-

ας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-

μίου Αθηνών και της Σχολής Διδακτορικών Σπου-

δών Κοινωνικών - ανθρωπιστικών επιστημών του 

Πανεπιστημίου «Ştefan cel Mare» Suceava για εκ-

πόνηση διδακτορικής διατριβής με συνεπίβλεψη.  

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Λαμβάνοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 114), και ειδικότερα 
τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 43. 

2. Την αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

3. Την υπουργική απόφαση 41931/Ζ1/13-3-2018 (ΦΕΚ 
Β΄ 972) «Ρύθμιση θεμάτων ίδρυσης κοινών Π.Μ.Σ. και 
εκπόνησης διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη 
μεταξύ ημεδαπών Α.Ε.Ι. και αναγνωρισμένων ως ομοτα-
γών ιδρυμάτων ή ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων 
της αλλοδαπής».

4. Τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του 
ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α΄ 102). 

5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, δι-
ασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α΄195), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

6. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 83), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν. 

8. Το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α΄124) «Ίδρυση, μετονο-
μασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος 
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών». 

7. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 (ΦΕΚ Α΄189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Το απόσπασμα πρακτικών της συνεδρίασης της 
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Συνέλευσης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλο-
λογίας του ΕΚΠΑ (5-11-2018), κατά την οποία εγκρίθηκε 
το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας με την Σχολή Δι-
δακτορικών Σπουδών Κοινωνικών-ανθρωπιστικών επι-
στημών του Πανεπιστημίου «Ştefan cel Mare» Suceava 
για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με συνεπίβλεψη 

9. Τον κανονισμό εκπόνησης Διδακτορικών Διατρι-
βών του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του 
ΕΚΠΑ (ΦΕΚ Β΄1060/2018). 

10. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του 
Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ 
και της Σχολής Διδακτορικών Σπουδών Κοινωνικών-αν-
θρωπιστικών επιστημών του Πανεπιστημίου «Ştefan cel 
Mare» Suceava.

11. Το απόσπασμα πρακτικών Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(9η συνεδρία, 13-12-2018). 

12. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δα-
πάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει: 

Την έγκριση Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας του 
Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της 
Σχολής Διδακτορικών Σπουδών Κοινωνικών-ανθρωπι-
στικών επιστημών του Πανεπιστημίου «Ştefan cel Mare» 
Suceava για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με συ-
νεπίβλεψη. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Ο Πρύτανης 

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    Αρ. Γεν. 5048 (5)
Κατανομή μίας (1) κενής οργανικής θέσης Διδα-

κτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στην 

Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(Συνεδρίαση 407η/ 18-04-2019 )

  Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239 τ.Α΄/1973) περί καθο-

ρισμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυ-
θέντος Πανεπιστημίου, το Ν.Δ. 114/1974 (ΦΕΚ 310 
τ.Α/1974) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του 
ν.δ. 87/1973 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄/73) «περί ιδρύσεως Πανεπι-
στημίων εις Θράκην και εις Κρήτην» και επεκτάσεως 
διατάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ (Α΄310), το 
ν. 259/1976 (ΦΕΚ 25τ.Α΄/76) περί τροποποιήσεως και συ-
μπληρώσεως των περί Πανεπιστημίων Θράκης και Κρή-
της κειμένων διατάξεων, τις διατάξεις του π.δ. 103/1983, 
(Φ.Ε.Κ. 48/15.04.1983, τ.Α΄) - Αυτοδύναμη λειτουργία του 
Πανεπιστημίου Κρήτης..., καθώς και της λοιπής νομοθε-
σίας περί Πανεπιστημίου Κρήτης.

2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4009/ 
2011 (ΦΕΚ τ.Α΄ 195/06-09-2011) «Δομή, λειτουργία, δια-
σφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως ισχύει 
σήμερα.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 
102/12-6-2018 τ.Α΄), όπως ισχύει σήμερα.

4. Το ΦΕΚ τ.ΥΟΔΔ 82/18-02-2016) και την αριθμ. 31460/ 
Ζ1/23-02-2016 (ΑΔΑ: ΨΡΙ24653ΠΣ-Υ1Κ) διαπιστωτική 
πράξη της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας  Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, όπου διαπιστώνεται ότι ο Καθηγητής 
Οδυσσέας Ζώρας έχει εκλεγεί ως Πρύτανης του Πανεπι-
στημίου Κρήτης.

5. Την αριθμ. Γενικού Πρωτοκόλλου 11436/03.09.2018 
Πράξη με [ΑΔΑ: 90ΖΝ469Β7Γ-0ΒΨ] συγκρότησης της Συ-
γκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης για το Ακαδημαϊκό 
Έτος 2018 -2019.

6. Το αριθμ. Γεν. Πρωτ.: 3527/28-03-2019 έγγραφο 
της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Υποδιεύθυνσης 
Διοικητικού του Πανεπιστημίου Κρήτης, Μαρίας Παπα-
δογιαννάκη.

7. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Κρήτης στην υπ’ αριθμ. 380ή/07-12-2017 συνεδρίαση 
σχετικά με το παρόν θέμα.

8. Την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων Δ.Ε.Π. στο 
Πανεπιστήμιο Κρήτης.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις παρούσας απόφα-
σης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

10. Την εισήγηση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου 
Κρήτης, Καθηγητή Οδυσσέα - Ιωάννη Ζώρα, αποφασί-
ζει και εγκρίνει:

την κατανομή μίας (1) κενής οργανικής θέσης Διδακτι-
κού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στην Ιατρική Σχο-
λή του Πανεπιστημίου Κρήτης, από τις διαθέσιμες κενές 
οργανικές θέσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης, προκειμέ-
νου να πραγματοποιηθεί η μετακίνηση του Θεόδωρου 
Κωνσταντινίδη, Καθηγητή A΄ Βαθμίδας του Τμήματος 
Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στην 
Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον τομέα 
Κοινωνικής Ιατρικής με γνωστικό αντικείμενο «Υγιεινή», 
με μεταφορά πίστωσης της θέσης του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ρέθυμνο, 7 Μαΐου 2019

Ο Πρύτανης 

ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ

Ι

    Αριθμ. Γεν. 5049 (6)
Έγκριση κατανομής τριών (3) κενών οργανικών 

θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 

(Δ.Ε.Π.) στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου 

Κρήτης.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(Συνεδρίαση 407η/18-04-2019)

  Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239 τ.Α΄/1973) περί καθορι-

σμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέντος 
Πανεπιστημίου, το ν.δ. 114/1974 (ΦΕΚ 310 τ.Α’/1974) περί 
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ν.δ. 87/1973 
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(ΦΕΚ 159 τ.Α΄/1973) «περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις 
Θράκην και εις Κρήτην» και επεκτάσεως διατάξεων τινών 
αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ (Α΄310), το ν. 259/1976 (ΦΕΚ 
25 τ.Α΄/1976) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως 
των περί Πανεπιστημίων Θράκης και Κρήτης κειμένων 
διατάξεων, τις διατάξεις του π.δ. 103/1983, (Φ.Ε.Κ. 48/ 
15.04.1983, τ.Α΄) - Αυτοδύναμη λειτουργία του Πανεπι-
στημίου Κρήτης..., καθώς και της λοιπής νομοθεσίας περί 
Πανεπιστημίου Κρήτης.

2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4009/ 2011 
(ΦΕΚ τ.Α΄ 195/06-09-2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση 
της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως ισχύει σήμερα.

3. Το ΦΕΚ τ.ΥΟΔΔ 82/18-02-2016) και την αριθμ. πρωτ. 
31460/Ζ1/23-02-2016 (ΑΔΑ: ΨΡΙ24653ΠΣ-Υ1Κ) διαπι-
στωτική πράξη της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, όπου διαπιστώνεται ότι ο 
Καθηγητής Οδυσσέας Ζώρας έχει εκλεγεί ως Πρύτανης 
του Πανεπιστημίου Κρήτης.

4. Την αριθμ. Γενικού Πρωτοκόλλου 11436/03.09.2018 
πράξη με [ΑΔΑ: 90ΖΝ469Β7Γ-0ΒΨ] συγκρότησης της Συ-
γκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης για το Ακαδημαϊκό 
Έτος 2018 -2019.

5. Την Φ.122.1/13/21169/Ζ2/12-02-2019 (ΑΔΑ:ΨΘΞΣ4653 
ΠΣ-ΞΓΦ) απόφαση και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1932/26-02-2019 
έγγραφο του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων, με θέμα «Κατανομή είκοσι οκτώ (28) θέσεων για 
την πρόσληψη μελών Δ.Ε.Π. στις Ιατρικές Σχολές και στα 
Τμήματα Ιατρικής των Πανεπιστημίων της χώρας για το 
ακαδημαϊκό έτος 2019-2020».

6. Το αριθμ. 707/09-10-2018 έγγραφο του Υπουργείου 
Υγείας, περί έγκριση πρόσληψης τριών (3) θέσεων Πανε-
πιστημιακών ιατρών για τις ανάγκες του Πανεπιστήμιου 
Κρήτης, βάσει της απόφασης κατανομής ΔΙΠΑΑΔ/ Φ.Κ./ 

141/ΟΙΚ. 34022/11-10-2017 (ΦΕΚ 3660/Β’) της Υπουργού 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης με την οποία τροποποιή-
θηκε η ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ.88/20309/20-07-201 7(ΦΕΚ 2562/Β’) 
όμοια.

7. Το αριθμ. Γεν. Πρωτ.: 3528/28-03-2019 έγγραφο 
της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Υποδιεύθυνσης 
Διοικητικού του Πανεπιστημίου Κρήτης, Μαρίας Παπα-
δογιαννάκη.

8. Την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων Δ.Ε.Π. στο 
Πανεπιστήμιο Κρήτης.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις παρούσας απόφα-
σης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού.

10. Την εισήγηση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου 
Κρήτης, Καθηγητή Οδυσσέα - Ιωάννη Ζώρα, αποφασί-
ζει και εγκρίνει:

την κατανομή τριών (3) κενών οργανικών θέσεων Δι-
δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στην Ιατρική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, από τις διαθέσιμες 
κενές οργανικές θέσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης, ως 
εξής:

- Μια (1) θέση στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθη-
γητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Θωρακο-Καρδιοχει-
ρουργικής».

- Μ ια (1) θέση στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, 
στο γνωστικό αντικείμενο «Νευρολογίας».

- Μια (1) θέση στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, 
στο γνωστικό αντικείμενο «Αγγειοχειρουργικής»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ρέθυμνο, 7 Μαΐου 2019

Ο Πρύτανης 

ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ   





ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ23632 Τεύχος B’ 2084/04.06.2019

*02020840406190008*

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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