
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Πρόσληψη και αποζημίωση μεταπτυχιακών φοι-
τητών και υποψηφίων διδακτόρων του Πανεπι-
στημίου Κρήτης.

2 Αναπροσαρμογή επιδόματος, ρύθμιση διαδικασί-
ας και τρόπου καταβολής αυτού στους ειδικευό-
μενους ιατρούς για τη συμμετοχή τους στις εξετά-
σεις για τη λήψη τίτλου ειδικότητας. 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 73666/Ζ1 (1)
   Πρόσληψη και αποζημίωση μεταπτυχιακών φοι-

τητών και υποψηφίων διδακτόρων του Πανεπι-

στημίου Κρήτης. 

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 28 του ν. 2083/ 

1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» 
(Α’ 159).

2. Τις διατάξεις της περ. ε’ της παρ. 3 του άρθρου 9 του 
ν. 3685/2008 «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές 
σπουδές» (Α’ 148), όπως διατηρήθηκαν σε ισχύ με το 
άρθρο 88 «Καταργούμενες διατάξεις» του ν. 4485/2017 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).

3. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 84 του ν. 4485/ 
2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαί-
δευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις 
(Α’ 114).

4. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α’ 143).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005 -
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α’ 133).

6. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 

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

7. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (Α’ 145).

8. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).

9. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

10. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121 και διορθώσεις σφαλμάτων Α’ 126).

11. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Α’ 123).

12. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

13. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

14. Την υπό στοιχεία 169Υ1/08-01-2021 κοινή από-
φαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο». 
(Β’ 33).

15. Το υπ’ αρ. 6601/14-04-2021 έγγραφο του Πανεπι-
στημίου Κρήτης, καθώς και τα αποσπάσματα πρακτικών 
των Συνελεύσεων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου 
Κρήτης.

16. Το απόσπασμα πρακτικών της 445ης/19-11-2020 
συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης.

17. Τις υπ’ αρ. 138 (υπ’ αρ. πρωτ. 5801/05-04-2021, ΑΔΑ: 
ΩΗΖΨ469Β7Γ-21Α), 139 (υπ’ αρ. πρωτ. 5801/05-04-2021, 
ΑΔΑ: Ψ2ΨΔ469Β7Γ-ΙΔ9), 140 (υπ’ αρ. πρωτ. 5801/
05-04-2021, ΑΔΑ: ΩΞΚΡ469Β7Γ-Ν24), 141 (υπ’ αρ. πρωτ. 
5801/05-04-2021, ΑΔΑ: ΩΞΓΙ469Β7Γ-ΧΟ6), 7092 (υπ’ αρ. 
πρωτ. 5672/05-04-2021, ΑΔΑ: 9ΟΤΨ469Β7Γ-8ΡΤ), 7090 
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(υπ’ αρ. πρωτ. 5633/02-04-2021, ΑΔΑ: 6Β3Τ469Β7Γ-97Ρ), 
αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης, για το οικονομικό 
έτος 2021.

18. Την υπ’ αρ. 6527/14-04-2021 (ΑΔΑ: ΩΧΠΥ469B7Γ-
Ε3Υ) Έγκριση Ανάληψης πολυετούς Υποχρέωσης, για 
τα οικονομικά έτη 2022 και 2023 του Πανεπιστημίου 
Κρήτης.

19. Την ανάγκη πρόσληψης μεταπτυχιακών φοιτη-
τών και υποψηφίων διδακτόρων με ωριαία αντιμισθία, 
για την επικουρία των μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου 
Κρήτης σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και 
καθορισμού των λεπτομερειών πρόσληψής τους.

20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους 191.970,00 
ευρώ για τα έτη 2021, 2022 και 2023, όπως προκύπτει 
και από την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/245/45544/Β1/20-4-2021 
εισήγηση του Προϊσταμένου της ΓΔΟΥ του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία θα καλύπτεται από 
τον τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κρήτης 
με επιβάρυνση για το έτος 2021 του ΚΑΕ 0289 κατά το 
ποσό των 21.136,00 ευρώ και του ΚΑΕ 0561 κατά το ποσό 
των 6.230,00 ευρώ και για τα έτη 2022 και 2023 του ΚΑΕ 
0289 κατά το ποσό των 59.856,00 ευρώ και του ΚΑΕ 0561 
κατά το ποσό των 22.446,00 ευρώ, κατ’ έτος, αντίστοιχα, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την πρόσληψη μεταπτυχιακών φοιτητών 
του Πανεπιστημίου Κρήτης για την επικουρία των μελών 
ΔΕΠ στην άσκηση των φοιτητών, τη διεξαγωγή φροντι-
στηρίων, εργαστηριακών ασκήσεων, εποπτεία εξετάσε-
ων και τη διόρθωση ασκήσεων, καθώς και υποψηφίων 
διδακτόρων του ιδίου Πανεπιστημίου για την επικουρία 
μελών ΔΕΠ σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Ο αριθμός των ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης ανά 
μεταπτυχιακό φοιτητή/υποψήφιο διδάκτορα καθορίζε-
ται μέχρι έξι (6) ώρες εβδομαδιαίως για την άσκηση των 
φοιτητών, τη διεξαγωγή φροντιστηρίων και εργαστηρι-
ακών ασκήσεων και μέχρι δέκα (10) ώρες εβδομαδιαίως 
για την εποπτεία εξετάσεων και τη διόρθωση ασκήσεων.

Ο συνολικός αριθμός των ωρών δεν μπορεί να υπερβεί 
τις 2.642 (δύο χιλιάδες εξακόσιες σαράντα δύο) ώρες για 
το έτος 2021 και τις 7.482 (επτά χιλιάδες τετρακόσιες 
ογδόντα δύο) ώρες κατ’ έτος για τα έτη 2022 και 2023.

Το ύψος της ωριαίας αντιμισθίας ορίζεται σε οκτώ 
ευρώ (8) πλέον εργοδοτικών εισφορών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 22 Ιουνίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργος  Υφυπουργός
Οικονομικών  Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ  

Αριθμ. Γ5α/Γ.Π. οικ. 38397  (2)
   Αναπροσαρμογή επιδόματος, ρύθμιση διαδικα-

σίας και τρόπου καταβολής αυτού στους ειδικευ-

όμενους ιατρούς για τη συμμετοχή τους στις εξε-

τάσεις για τη λήψη τίτλου ειδικότητας.  

 ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α. Της παρ. 6 του άρθρου 10 του ν.δ. 3366/1955 «Περί 

ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος και ιατρικών ει-
δικοτήτων και άλλων τινών διατάξεων» (Α’ 258), όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 166 του 
ν. 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση θε-
σμικού πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού 
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστι-
τούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις» (Α’ 43), 

β. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - 
Α΄ 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρ-
θρου 119 του ν. 4622 «Επιτελικό Κράτος, Οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης 
(Α’ 133), 

γ. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 211/85/ΕΕ) 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), 

δ. του π.δ. 80/2016 «Αναλήψεις υποχρεώσεων από 
τους διατάκτες» (Α’ 145), 

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

στ. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 2), 

ζ. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών (Α’ 155). 

2. Την υπό στοιχείαΥ70/30-10-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805) 

3. Την υπό στοιχεία Υ4/8-1-2021 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (Β’  32).

4. Την αναγκαιότητα έναρξης του συστήματος των 
πανελλαδικών εξετάσεων για την απόκτηση τίτλου ει-
δικότητας. 

5. Το υπό στοιχεία 2/65041/ΔΕΠ/4-10-2019 έγγραφο 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 

6. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ.33263/27-5-2021 εισήγη-
ση της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, όπως 
αντικαταστάθηκε με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 
35 του ν. 4484/2017, του Υπουργείου Υγείας σύμφωνα 
με την οποία από την παρούσα απόφαση προκαλείται 
ετήσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 
ύψους 80.000,00 ευρώ περίπου, καθώς προβλέπεται 
η καταβολή εφάπαξ επιδόματος ύψους 200,00 ευρώ 
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σε ειδικευόμενους ιατρούς που θα λάβουν μέρος για 
πρώτη φορά σε εξεταστική περίοδο απόκτησης τίτλου 
ειδίκευσης. Η ως άνω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από 
τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του 
Υπουργείου Υγείας, οικ. έτους 2021 και ειδικότερα από 
τις πιστώσεις του Α.Λ.Ε. 2120189002 «Λοιπά επιδόμα-
τα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου ιατρών» του 
Φ/ΕΦ 1015-901-000000, αποφασίζουμε: 

1. Αναπροσαρμόζεται το επίδομα που ορίζεται στην 
παρ. 6 του άρθρου 10 του ν.δ. 3366/1955 (Α΄ 258), ως 
ακολούθως: 

α. Στους ειδικευόμενους ιατρούς, οι οποίοι εκπαιδεύο-
νται σε νοσηλευτικά ιδρύματα που βρίσκονται εκτός των 
Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, καταβάλλεται εντός 
του τελευταίου τριμήνου της εκπαίδευσής τους, επίδο-
μα ποσού διακοσίων (200) ευρώ, που αποτελεί εφάπαξ 
αποζημίωση για την κάλυψη των κάθε φύσης εξόδων 
για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις απόκτησης του 
τίτλου ειδίκευσης. 

β. Το επίδομα αυτό, το οποίο καταβάλλεται σε κάθε 
ειδικευόμενο μία φορά μόνον, για την πρώτη εξεταστική 
περίοδο στην οποία αυτός λαμβάνει μέρος, υπόκειται 
στις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία κρα-
τήσεις και φόρο εισοδήματος. 

γ. Ο υποψήφιος που αποτυγχάνει στις εξετάσεις κατά 
την πρώτη συμμετοχή του δεν δικαιούται του ανωτέρω 
επιδόματος για τις επόμενες φορές που συμμετέχει σε 
αυτές. 

2. Ρυθμίζεται η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής 
του ανωτέρω επιδόματος ως ακολούθως: 

α. Ο ειδικευόμενος ιατρός τέσσερις (4) μήνες πριν 
την ολοκλήρωση του χρόνου ειδίκευσής του υποβάλ-
λει αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία του νοσηλευτικού 
ιδρύματος, στο οποίο είναι τοποθετημένος, και αιτείται 
την εφάπαξ αποζημίωση των διακοσίων (200) ευρώ, για 
την κάλυψη εξόδων μετακίνησης, διαμονής και άλλων, 
λόγω συμμετοχής του στις εξετάσεις απόκτησης τίτλου 
ειδικότητας. Τα χρήματα αυτά τα λαμβάνει μέσω της μι-
σθοδοσίας του. 

β. Ο ειδικευόμενος ιατρός με την αίτησή του υποβάλ-
λει βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του οικείου Νο-
σοκομείου, για την ακριβή ημερομηνία ολοκλήρωσης 
της ειδίκευσής του. 

Η ημερομηνία ολοκλήρωσης της ειδίκευσης δύναται 
να τροποποιηθεί σε περίπτωση λήψης αναρρωτικής 
άδειας και οποιασδήποτε άδειας που απαιτείται ο ει-
δικευόμενος να την υπηρετήσει προκειμένου να ολο-
κληρώσει την ειδίκευσή του, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, οπότε μετατίθεται ανάλογα η ημερομηνία 
καταβολής της σχετικής αποζημίωσης. 

γ. Ο ειδικευόμενος ιατρός σε περίπτωση που δεν συμ-
μετάσχει στις εξετάσεις απόκτησης τίτλου ειδικότητας, 
οφείλει να επιστρέψει το ποσόν των διακοσίων (200) 
ευρώ, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία 
περί αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. 

δ. Στο πλαίσιο ελέγχου της συμμετοχής ή μη των ια-
τρών στις εξετάσεις απόκτησης τίτλου ειδικότητας, τα 
Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Επικράτειας αποστέλλουν 
στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο σε κάθε εξεταστική 
περίοδο, ονομαστικές καταστάσεις των τοποθετημένων 
σε αυτά, ειδικευομένων ιατρών, στις οποίες θα αναφέρε-
ται επιπλέον η ειδικότητά τους και η ημερομηνία κατα-
βολής του ποσού των διακοσίων (200) ευρώ. 

Ό έλεγχος της συμμετοχής ή μη των ιατρών στις εξε-
τάσεις απόκτησης τίτλου ειδικότητας διενεργείται από 
τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, σύμφωνα με την κεί-
μενη νομοθεσία, όπως ισχύει κάθε φορά, σε συνεργασία 
με τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της χώρας. Σε συνέχεια 
του ελέγχου και της διασταύρωσης των στοιχείων των 
ιατρών που δεν συμμετείχαν στις εξετάσεις, ο εκκαθαρι-
στής μισθοδοσίας κάθε Νοσηλευτικού Ιδρύματος προ-
βαίνει σε έγγραφη ενημέρωση των ιατρών αυτών περί 
της οφειλής τους. 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 16 Ιουνίου 2021

Οι Αναπληρωτές Υπουργοί

Οικονομικών  Υγείας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ     
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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,

*02027752906210004*
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