
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αναγνώριση της Α’ Παθολογικής Κλινικής του 
Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» ως κατάλληλου κέντρου εκπαίδευ-
σης για την χορήγηση πλήρους χρόνου άσκησης 
σε ειδικευόμενους ιατρούς στην ιατρική ειδικότη-
τας της Παθολογικής Ογκολογίας.

2 Αναγνώριση νοσοκομείων ως κατάλληλων κέ-
ντρων εκπαίδευσης ειδικευμένων ιατρών για την 
εξειδίκευση της Κλινικής Μικροβιολογίας.

3 Αναγνώριση του Π.Γ.Ν. Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗ-
ΘΕΙΑ» με διασυνδεόμενο το Γ.Ν. Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ 
ΑΝΔΡΕΑΣ» ως κατάλληλου κέντρου εκπαίδευσης 
για την χορήγηση πλήρους χρόνου άσκησης σε 
ειδικευμένους ιατρούς στην εξειδίκευση της Επεί-
γουσας Ιατρικής.

4 Αναγνώριση του Ορθοπαιδικού Τμήματος του 
Γ.Ν. Ηρακλείου «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ - ΠΑΝΑΝΕΙΟ» ως κα-
τάλληλου κέντρου εκπαίδευσης για την χορήγη-
ση πλήρους χρόνου άσκησης σε ειδικευόμενους 
ιατρούς στην ειδικότητα της Ορθοπαιδικής και 
Τραυματολογίας.

5 Επιβολή προστίμου για τη μη δήλωση ρευστών 
διαθέσιμων.

6 Έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης 
του προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α.Α. έτους 2023».

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

7 Διόρθωση σφάλματος στην υπ’  αρ. 14118/
07-11-2022 απόφαση του Προέδρου του Ειδικού 
Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής που 
δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε-
ως (Β’ 5794).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Γ5α/Γ.Π. 23462 (1)
   Αναγνώριση της Α’ Παθολογικής Κλινικής του 

Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» ως κατάλληλου κέντρου εκπαί-

δευσης για την χορήγηση πλήρους χρόνου άσκη-

σης σε ειδικευόμενους ιατρούς στην ιατρική ειδι-

κότητας της Παθολογικής Ογκολογίας. 

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 3 του ν. 1278/1982 «Για σύσταση Κε-

ντρικού Συμβουλίου Υγείας» (Α’ 105),
β. του άρθρου 6 του ν.δ. 3366/1955 «Περί ασκήσεως 

του ιατρικού επαγγέλματος και ιατρικών ειδικοτήτων και 
άλλων τινών διατάξεων» (Α’ 258),

γ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α’ 148),

δ. του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

2. Την υπό στοιχεία Υ32/9-9-2021 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώ-
τρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα» (Β’ 4185).

3. Tο άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: 
Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

4. Tο άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ.  63/2005, 
Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

5. Την υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π. οικ.64843/29-8-2018 
υπουργική απόφαση «Σύσταση, μετονομασία ιατρικών 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου 
άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας» (Β’ 4138).

6. Το υπ’ αρ. 17669/20-4-2022 έγγραφο της Διοίκησης 
της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής με τα συνημ-
μένα σε αυτό έγγραφα.

7. Την υπ’ αρ. 10 απόφαση της υπ’ αρ. 299ης/30-9-2022 
Ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.), 
η οποία διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με το από 
17-10-2022 διαβιβαστικό έγγραφο η οποία έγινε δεκτή 
από την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας.

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Β1α/οικ. 
71016/8-12-2022 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενι-
κής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργεί-
ου Υγείας, με βάση την περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 
του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), απο-
φασιζουμε:

Κυρώνεται η ανωτέρω υπ’ αρ. (7) σχετική απόφαση 
του ΚΕ.Σ.Υ, με την οποία αναγνωρίζεται η Α’ Παθολογική 
Κλινική του Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» ως κατάλληλο κέντρο εκπαί-
δευσης για την χορήγηση πλήρους χρόνου άσκησης σε 
ειδικευόμενους ιατρούς στην ιατρική ειδικότητα της 
Παθολογικής Ογκολογίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2022

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΑΚΟΥΚΑΚΗ

Ι

    Αριθμ. Γ5α/Γ.Π. 29527  (2)
Αναγνώριση νοσοκομείων ως κατάλληλων κέ-

ντρων εκπαίδευσης ειδικευμένων ιατρών για την 

εξειδίκευση της Κλινικής Μικροβιολογίας .

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 3 του ν. 1278/1982 «Για σύσταση Κε-

ντρικού Συμβουλίου Υγείας» (Α’ 105),
β. του άρθρου 6 του ν.δ. 3366/1955 «Περί ασκήσεως 

του ιατρικού επαγγέλματος και ιατρικών ειδικοτήτων και 
άλλων τινών διατάξεων» (Α’ 258),

γ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α’ 148),

δ. του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

2. Την υπό στοιχεία Υ32/9-9-2021 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώ-
τρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα» (Β’ 4185).

3. Tο άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: 
Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 

των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

4. Tο άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως 
διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α’ 133),

5. Την υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π. οικ.64845/29-8-2018 
υπουργική απόφαση «Ονομασία, περιεχόμενο και προ-
ϋποθέσεις απόκτησης τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης 
από ιατρούς που κατέχουν τίτλο ιατρικής ειδικότητας» 
(Β’ 3958).

6. Την υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π. οικ.42972/5-6-2019 
υπουργική απόφαση «Εκπαίδευση στην ιατρική εξειδί-
κευση της Κλινικής Μικροβιολογίας» (Β’ 2272).

7. Το υπ’ αρ. 37545/1-9-2020 έγγραφο της Διοίκησης 
της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής με τα συνημ-
μένα σε αυτό έγγραφα του Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ.

8. Το υπό στοιχεία ΔΑΑΔ 29398/24-5-2022 έγγραφο 
της Διοίκησης της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πει-
ραιώς και Αιγαίου με τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα 
του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ».

9. Το υπ’ αρ. 14197/28-4-2020 έγγραφο της Διοίκη-
σης της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και 
Θράκης με τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα του Π.Γ.Ν.Θ. 
«ΑΧΕΠΑ».

10. Τα υπό στοιχεία ΔΑΑΔ 2998/17-1 και 15465/
11-3-2020 έγγραφα της Διοίκησης της 2ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου με τα συνημμένα σε 
αυτά έγγραφα του Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ».

11. Το υπ’ αρ. 58367/16-12-2021 έγγραφο της Διοί-
κησης της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής με τα 
συνημμένα σε αυτό έγγραφα του Γ.Ν. Αττικής ΚΑΤ.

12. Το υπ’ αρ. 46728/23-10-2020 έγγραφο της Διοίκη-
σης της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής με τα συ-
νημμένα σε αυτό έγγραφα του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ».

13. Τις υπ’ αρ. 38-43 αποφάσεις της υπ’ αρ. 298ης/
14-7-2022 Ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας 
(ΚΕ.Σ.Υ.), οι οποίες διαβιβάστηκαν στην υπηρεσία μας με 
το από 4-8-2022 διαβιβαστικό έγγραφο και έγιναν δεκτές 
από την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας.

14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Β1α/οικ. 70133/
5-12-2022 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Υγείας, με βάση την περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 
του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), απο-
φασίζουμε:

Κυρώνονται οι ανωτέρω υπ’ αρ. 13 σχετικές αποφάσεις 
του ΚΕ.Σ.Υ, και προστίθενται στα αναγνωρισμένα κέντρα 
για εκπαίδευση στην εξειδίκευση της Κλινικής Μικροβι-
ολογίας διάρκειας δύο (2) ετών τα ακόλουθα:

• Το Βιοπαθολογικό Τμήμα του Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
• Το Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας του Π.Γ.Ν. 

«ΑΤΤΙΚΟΝ»
• Το Εργαστήριο Μικροβιολογίας του Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»
• Το Βιοπαθολογικό Τμήμα του Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙ-

ΑΣΙΟ»
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• Το Βιοπαθολογικό Τμήμα του Γ.Ν. Αττικής ΚΑΤ
• Το Βιοπαθολογικό Τμήμα του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2022

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΑΚΟΥΚΑΚΗ

Ι

Αριθμ.     Γ5α/Γ.Π. 39968 (3)
Αναγνώριση του Π.Γ.Ν. Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟ-

ΗΘΕΙΑ» με διασυνδεόμενο το Γ.Ν. Πατρών «Ο 

ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» ως κατάλληλου κέντρου εκ-

παίδευσης για την χορήγηση πλήρους χρόνου 

άσκησης σε ειδικευμένους ιατρούς στην εξειδί-

κευση της Επείγουσας Ιατρικής.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 3 του ν. 1278/1982 «Για σύσταση Κε-

ντρικού Συμβουλίου Υγείας»(Α’ 105),
β. του άρθρου 6 του ν.δ. 3366/1955 «Περί ασκήσεως 

του ιατρικού επαγγέλματος και ιατρικών ειδικοτήτων και 
άλλων τινών διατάξεων» (Α’ 258),

γ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α’ 148),

δ. του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

2. Την υπό στοιχεία Υ32/9-9-2021 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώ-
τρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα» (Β’ 4185).

3. Tο άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: 
Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

4. Tο άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ.  63/2005, 
Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

5. Την υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π. οικ.64845/29-8-2018 
υπουργική απόφαση «Ονομασία, περιεχόμενο και προ-
ϋποθέσεις απόκτησης τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης 
από ιατρούς που κατέχουν τίτλο ιατρικής ειδικότητας» 
(Β’ 3958).

6. Την υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π. οικ.27054/5-4-2019 υπουρ-
γική απόφαση «Εκπαίδευση στην ιατρική εξειδίκευση 
της επείγουσας ιατρικής» (Β’ 1404).

7. Το υπ’ αρ. 64037/16-12-2021 έγγραφο της Διοίκησης 
της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου - Ιονί-
ων Νήσων - Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας με τα συνημ-
μένα σε αυτό έγγραφα.

8. Την υπ’ αρ. 11 απόφαση της υπ’ αρ. 299ης/30-9-
2022 Ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας 

(ΚΕ.Σ.Υ.), η οποία διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία με το από 
21-10-2022 διαβιβαστικό έγγραφο, η οποία έγινε δεκτή 
από την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας.

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Β1α/οικ. 
71022/8-12-2022 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενι-
κής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργεί-
ου Υγείας, με βάση την περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 
του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), απο-
φασίζουμε:

Κυρώνεται η ανωτέρω υπ΄αρ. (8) σχετική απόφαση του 
ΚΕ.Σ.Υ, με την οποία αναγνωρίζεται το Τμήμα Επειγόντων 
Περιστατικών (ΤΕΠ) του Π.Γ.Ν. Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟ-
ΗΘΕΙΑ» με διασυνδεόμενο Νοσοκομείο το Γ.Ν. Πατρών 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» ως κατάλληλο κέντρο εκπαίδευ-
σης για την χορήγηση πλήρους χρόνου άσκησης σε ει-
δικευμένους ιατρούς στην εξειδίκευση της Επείγουσας 
Ιατρικής, καθότι πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις 
που ορίζονται στις διατάξεις της υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π. 
οικ.27054/5- 4-2019 υπουργική απόφαση «Εκπαίδευ-
ση στην ιατρική εξειδίκευση της Επείγουσας Ιατρικής» 
(Β’ 1404).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2022

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΑΚΟΥΚΑΚΗ

Ι

    Αριθμ. Γ5α/Γ.Π. 76705/21  (4)
Αναγνώριση του Ορθοπαιδικού Τμήματος του 

Γ.Ν. Ηρακλείου «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ - ΠΑΝΑΝΕΙΟ» ως κα-

τάλληλου κέντρου εκπαίδευσης για την χορήγη-

ση πλήρους χρόνου άσκησης σε ειδικευόμενους 

ιατρούς στην ειδικότητα της Ορθοπαιδικής και 

Τραυματολογίας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 3 του ν. 1278/1982 «Για σύσταση Κε-

ντρικού Συμβουλίου Υγείας» (Α’ 105),
β. του άρθρου 6 του ν.δ. 3366/55 «Περί ασκήσεως του 

ιατρικού επαγγέλματος και ιατρικών ειδικοτήτων και άλ-
λων τινών διατάξεων» (Α’ 258),

γ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α’ 148),

δ. του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

2. του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: 
Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
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των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

3. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

4. Την υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π. οικ.64843/29-8-2018 
υπουργική απόφαση «Σύσταση, μετονομασία ιατρικών 
ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου 
άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας» (Β’ 4138).

5. Την υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π. οικ.48902/27-6-2019 
υπουργική απόφαση «Εκπαίδευση στην Ιατρική Ειδικό-
τητα της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας» (Β’ 2806).

6. Το υπ’ αρ. 52721/7-12-2021 έγγραφο της Διοίκησης 
της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης με τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα.

7. Την υπ’ αρ. 16 απόφαση της υπ’ αρ. 298ης/14-7-2022 
Ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.), 
η οποία διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με το υπ’ αρ. 
ΚΕΣΥ(Β’ )/23-8-2021 διαβιβαστικό έγγραφο η οποία έγινε 
δεκτή από την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας.

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Β1α/οικ. 
71014/8-12-2022 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενι-
κής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργεί-
ου Υγείας, με βάση την περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 
του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), απο-
φασίζουμε:

Κυρώνεται η ανωτέρω υπ’ αρ. (7) σχετική απόφαση 
του ΚΕ.Σ.Υ, με την οποία αναγνωρίζεται το Ορθοπαιδικό 
Τμήμα του Γ.Ν. Ηρακλείου «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ - ΠΑΝΑΝΕΙΟ» 
ως κατάλληλου κέντρου εκπαίδευσης για την χορήγηση 
πλήρους χρόνου άσκησης σε ειδικευόμενους ιατρούς 
στην ειδικότητα της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2022

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΑΚΟΥΚΑΚΗ

Ι

        (5) 
 Επιβολή προστίμου για τη μη δήλωση ρευστών 

διαθέσιμων .

 Με την υπ’ αρ. 89/2022/01-04-2022 καταλογιστική 
πράξη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του Τελω-
νείου Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος», κατ ’ εφαρ-
μογή των παρ. 1 και 3 του άρθρου 142, της παρ. 8 του 
άρθρου 147, των παρ. 1, 3 και 5 του άρθρου 152, του 
ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α’ 265), 
επιβλήθηκε στον ΣΚΟΥΡΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΗΛΙΑ, 
κάτοικο Χαϊδαρίου Αττικής, οδός Κωνσταντινουπόλεως 
76 και ήδη αγνώστου διαμονής σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
1507/22/1872859/12-09-2022 βεβαίωση της Διεύθυνσης 

Δημόσιας Ασφάλειας - Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομί-
ας, με ΑΦΜ 045996760, Α.Δ.Τ. ΑΚ067741 και Αρ. Διαβ. 
ΑΤ1700411, πρόστιμο ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ 
(5.000,00€), πλέον Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%) ποσού εκατόν 
είκοσι ευρώ (120,00€). Το πρόστιμο επιβλήθηκε στον 
ως άνω καταλογιζόμενο επειδή δεν προέβη σε δήλω-
ση ρευστών διαθεσίμων ποσού είκοσι χιλιάδων ευρώ 
(20.000,00€), τα οποία μετέφερε κατά την είσοδό του 
στη χώρα από Ντόχα με την πτήση QR 203. Συνεπώς, για 
τη μη υποβολή δήλωσης συνοδευόμενων ρευστών δια-
θεσίμων του άρθρου 3 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 2018/1672 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
23ης Οκτωβρίου 2018 «σχετικά με τους ελέγχους ρευ-
στών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από 
την Ένωση και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
1889/2005 (L284)», επιβάλλεται στον υπόχρεο πρόστιμο 
ίσο με το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ποσού των 
μη δηλωθέντων ρευστών διαθεσίμων. 

  Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΡΟΥΘΙΑΣ

Ι

      Αριθμ. απόφ. 212/12-12-2022 (6)
Έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλη-
σης του προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α.Α. έτους 2023». 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. 12 της υποπαρ. Γ1 της παρ. Γ 

του άρθρου πρώτου του ν 4093/2012 (Α’ 222).
2. Τις διατάξεις του άρθρου  20 του ν.  4024/2011 

(Α’ 226).
3. Τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α’ 176).
4. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσί-

ας της ΔΕΥΑΑ (Β’ 387/2012).
5. Τις διατάξεις του ν. 1069/1980 (Α’ 191).
6. Την υπ’ αρ. 28588/01-02-2018 (Β’ 387) απόφαση του 

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
Θράκης για την καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας για όλες 
τις ημέρες του μήνα των υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Α.

7. Την πρόβλεψη σχετικών πιστώσεων στον ψηφισθέ-
ντα προϋπολογισμό του έτους 2023 της Δ.Ε.Υ.Α.Α.

8. Την επιβεβλημένη και επιτακτική ανάγκη, λόγω της 
ιδιαιτερότητας και εξαιρετικότητας των παρεχομένων 
υπηρεσιών, για πρόσθετη υπερωριακή απογευματινή και 
νυχτερινή απασχόληση, καθώς και για εργασία κατά τις 
Κυριακές, τις εξαιρέσιμες ημέρες και τη διάρκεια της νύ-
χτας, ώστε να διασφαλιστεί η συνεχής, τακτική, εύρυθμη, 
ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών 
και των δικτύων της Δ.Ε.Υ.Α.Α.

9. Την υπ’ αρ. 324/2016 Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 πράξη για 
την υπερωριακή αποζημίωση σε Γενικό Διευθυντή και 
Γραμματέα ΔΣ για συνεδριάσεις που λαμβάνουν χώρα 
εκτός του νόμιμου ωραρίου.

10. Την εισήγηση της Γενικής Διευθύντριας της 
Δ.Ε.Υ.Α.Α. και τη θετική ψήφο όλων των Διοικητικών 
Συμβούλων, αποφασίζει:
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Α) Την νυκτερινή εργασία εργασίμων ημερών και 
ημερήσια και νυκτερινή εργασία κατά τις Κυριακές και 
τις εξαιρέσιμες ημέρες, 35 υπαλλήλων που υπηρετούν 
στον Βιολογικό Καθαρισμό, το Διυλιστήριο, το τμήμα 
Ύδρευσης και το τμήμα Αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Α., προς 
συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού ωραρίου, 
και ειδικότερα συνολικά 20.160 ωρών συνολικά για το 
έτος 2023, για την απρόσκοπτη 24ωρη λειτουργία των 
Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων (Βιολο-
γικού Καθαρισμού), των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας 
Πόσιμου Νερού (Διυλιστήριο), καθώς και των δικτύων 
ύδρευσης και αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Α.

Β) Την υπερωριακή εργασία εργασίμων ημερών 10 
υπαλλήλων που υπηρετούν στο Τμήμα Η/Μ - Βιολογικού 
Καθαρισμού και το Τμήμα Διυλιστηρίου της ΔΕΥΑΑ, και 
μέχρι 20 ώρες το μήνα για τον κάθε εργαζόμενο. Σύνολο 
ωρών 2.400.

Γ) Την υπερωριακή νυκτερινή εργασία εργασίμων 
ημερών και υπερωριακή ημερήσια και νυκτερινή ερ-
γασία κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες, 10 
υπαλλήλων που υπηρετούν στο Τμήμα Η/Μ - Βιολογικού 
Καθαρισμού και το Τμήμα Διυλιστηρίου της ΔΕΥΑΑ, και 
μέχρι 16 ώρες το μήνα για τον κάθε εργαζόμενο. Σύνολο 
ωρών 1920.

Δ) Την υπερωριακή εργασία εργασίμων ημερών 10 
υπαλλήλων που υπηρετούν στο Τμήμα Ύδρευσης, και 
μέχρι 20 ώρες το μήνα για τον κάθε εργαζόμενο. Σύνολο 
ωρών 2.400.

Ε) Την υπερωριακή νυκτερινή εργασία εργασίμων 
ημερών και υπερωριακή ημερήσια και νυκτερινή ερ-
γασία κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες, 10 
υπαλλήλων που υπηρετούν στο Τμήμα Ύδρευσης, και 
μέχρι 16 ώρες το μήνα για τον κάθε εργαζόμενο. Σύνολο 
ωρών 1920.

ΣΤ) Την υπερωριακή εργασία εργασίμων ημερών 2 
υπαλλήλων που υπηρετούν στο Τμήμα Αποχέτευσης, και 
μέχρι 20 ώρες το μήνα για τον κάθε εργαζόμενο. Σύνολο 
ωρών 480.

Ζ) Την υπερωριακή νυκτερινή εργασία εργασίμων 
ημερών και υπερωριακή ημερήσια και νυκτερινή ερ-
γασία κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες, 2 
υπαλλήλων που υπηρετούν στο Τμήμα Αποχέτευσης, και 
μέχρι 16 ώρες το μήνα για τον κάθε εργαζόμενο. Σύνολο 
ωρών 384.

Η) Την υπερωριακή εργασία εργασίμων ημερών του 
Γενικού Διευθυντή (1) και των τριών (3) Δ/ντών της Τεχνι-
κής Υπηρεσίας της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος και της Οι-
κονομικής Υπηρεσίας (4 υπαλλήλων), και μέχρι 20 ώρες 
το μήνα για τον κάθε εργαζόμενο. Σύνολο ωρών 960.

Θ) Την υπερωριακή νυκτερινή εργασία εργασίμων 
ημερών και υπερωριακή ημερήσια και νυκτερινή ερ-
γασία κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες, του 
Γενικού Διευθυντή (1) και των τριών (3) Δ/ντών της Τεχνι-
κής Υπηρεσίας, της Οικονομικής Υπηρεσίας και της Υπη-
ρεσίας Περιβάλλοντος (4 υπαλλήλων), και μέχρι 16 ώρες 
το μήνα για τον κάθε εργαζόμενο. Σύνολο ωρών 768.

Ι) Την υπερωριακή εργασία εργασίμων ημερών 3 
υπαλλήλων που υπηρετούν στη Διοικητική και Οικονο-
μική Υπηρεσία και μέχρι 15 ώρες το μήνα για τον κάθε 
εργαζόμενο, για άμεσες και έγκαιρες αναβαθμίσεις και 

επικαιροποιήσεις των ηλεκτρονικών συστημάτων της 
ΔΕΥΑΑ, έκδοση οικονομικών στοιχείων και συμπλήρωση 
και υποβολή φορολογικών και οικονομικών δηλώσε-
ων. Σύνολο ωρών 540.

ΙΑ) Την υπερωριακή εργασία εργασίμων ημερών 1 
υπαλλήλου που τηρεί τα πρακτικά του Δ.Σ. και των Επι-
τροπών της ΔΕΥΑA, και μέχρι 20 ώρες το μήνα. Σύνολο 
ωρών 240.

Τα παραπάνω αναφερόμενα όρια αριθμού υπαλλήλων 
και ωρών απασχόλησης είναι τα ανώτερα και δύναται 
να πραγματοποιηθούν μόνο εφόσον το επιβάλουν οι 
ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Α.. Επιτρέπεται η εκ περιτροπής 
απασχόληση των υπαλλήλων, με την προϋπόθεση ότι 
σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει η υπέρβαση του ανώ-
τατου αριθμού των ωρών ανά υπάλληλο.

Η αμοιβή του προσωπικού για την απασχόληση του 
κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες 
ημέρες αργίας θα είναι κάθε φορά η προβλεπόμενη από 
την ισχύουσα νομοθεσία, ενώ για την απασχόληση του 
προσωπικού κατά την ημέρα ανάπαυσης (το Σάββατο) 
για συμπλήρωση των κανονικών ωρών εργασίας δεν 
θα καταβάλλεται αμοιβή και θα χορηγείται ως ημέρα 
ανάπαυσης άλλη εργάσιμη ημέρα της προσεχούς εβδο-
μάδας καθοριζόμενη από την υπηρεσία.

Η αρμοδιότητα της κατανομής των ανωτέρω ωρών 
για τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας ανατίθε-
ται στον Δ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας, για τους υπαλ-
λήλους της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος στον Δ/ντή 
Υ.ΠΕ.Δ.Υ.Π.Π.Ε για δε τους υπαλλήλους της ΔΟΥ στον Δ/
ντή της ΔΟΥ. Η αρμοδιότητα της κατανομής των ωρών 
των Διευθυντών ανατίθεται στον Γενικό Διευθυντή και 
του Γενικού Διευθυντή στον Πρόεδρο του Διοικητικού 
Συμβουλίου.

Για την καταβολή των ανωτέρω σχετικών αποζημιώ-
σεων δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

Η δαπάνη των ανωτέρω σχετικών αποζημιώσεων συ-
νολικού ποσού 162.500 ευρώ έχει προβλεφθεί και θα 
βαρύνει τους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογι-
σμού της ΔΕΥΑΑ έτους 2023 όπως φαίνονται στον πιο 
κάτω πίνακα.

α/α Κωδικός Τίτλος

1 60.00.0200 Αμοιβές υπερωριακής απασχόλη-
σης τακτικού προσωπικού

2 60.00.0202 Αμοιβές υπερωριακής απασχόλη-
σης εκτάκτου προσωπικού

3 60.03.0000
Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ και 
Λοιπών ασφαλ. Ταμείων τακτικού 
προσωπικού

4 60.09.0000 Εργοδοτικές εισφορές προσωπι-
κού ορισμένου χρόνου

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

  Ο Πρόεδρος 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
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 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(7)
   Σ την 14118/07-11-2022 απόφαση του Προέδρου 

του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής 
που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(Β’ 5794), στη:

1. Σελίδα 58852 στον πίνακα ειδικοτήτων με τίτλο 
«ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ» του πεδίου ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ-ΑΡΙ-
ΟΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, διορθώνεται το εσφαλμένο «26» 
στο ορθό «25».

2. Σελίδα 58852 στον πίνακα ειδικοτήτων με τίτλο 
«ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ» 
του πεδίου ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗ-
ΛΩΝ διορθώνεται το εσφαλμένο «7» στο ορθό «6».

3. Σελίδα 58583 στον πίνακα ειδικοτήτων με τίτλο «ΕΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙ-
ΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ, ΠΡΟΣΩ-
ΡΙΝΩΝ ΔΙΑΤΑΓΩΝ Κ.Τ.Λ.» του πεδίου ΠΕ, προστίθεται η 

ειδικότητα ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ με αριθμό υπαλλήλων 
3 (τρία).

4. Σελίδα 58583 στον πίνακα ειδικοτήτων με τίτλο «ΕΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙ-
ΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ, ΠΡΟΣΩ-
ΡΙΝΩΝ ΔΙΑΤΑΓΩΝ Κ.Τ.Λ.», του πεδίου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ διορθώνεται το εσφαλμένο «53» 
στο ορθό «54».

5. Σελίδα 58583, στον πίνακα ειδικοτήτων με τίτλο 
«ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ, 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΙΑΤΑΓΩΝ Κ.Τ.Λ.» του πεδίου ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, διορθώνεται 
το εσφαλμένο «69» στο ορθό «68».

6. Σελίδα 58583, διορθώνεται το εσφαλμένο «ΣΥΝΟΛΟ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ:424» στο ορθό «ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ: 
425» 

 (Από τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο 
Νομού Αττικής)   
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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 στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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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