
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ορισμός κεντρικών αναθετουσών αρχών κατ’ άρ-
θρο 40 και αποφαινόμενων και γνωμοδοτούντων 
οργάνων σε θέματα ανάθεσης και εκτέλεσης δη-
μοσίων συμβάσεων εκτέλεσης έργων κατ’ άρθρο 
180 του ν. 4412/2016, από το Υπουργείο Υγείας, 
τα εποπτευόμενα από αυτό Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

2 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία Κ5/ 
76494/21.06.2022 απόφαση της Υπουργού Παι-
δείας και Θρησκευμάτων η οποία δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 3199).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 50904 (1) 
Ορισμός κεντρικών αναθετουσών αρχών κατ’ 

άρθρο 40 και αποφαινόμενων και γνωμοδοτού-

ντων οργάνων σε θέματα ανάθεσης και εκτέλε-

σης δημοσίων συμβάσεων εκτέλεσης έργων κατ’ 

άρθρο 180 του ν. 4412/2016, από το Υπουργείο 

Υγείας, τα εποπτευόμενα από αυτό Ν.Π.Δ.Δ. και 

Ν.Π.Ι.Δ.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ - 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   

Έχοντας υπόψη:
Α’ τις διατάξεις:
1. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-

τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133) και ιδίως της παρ. 2 του άρθρου 37,

2. του ν.  4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
«Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδη-
γίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», (Α’ 147) και ιδίως των 
άρθρων 41 και 180 αυτού,

3. της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 1579/1985 «Ρυθμίσεις 
για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος 

Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 217), όπως τροποποιήθηκε 
με την παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 2646/1998 (Α’ 236),

4. του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 81),

5. του ν.  4486/2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθ-
μιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιό-
τητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 115), 
και ιδίως το άρθρο 4 αυτού,

6. του ν.  4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο 
Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 38) και ιδίως το άρθρο 2 αυτού,

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

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

9. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151),

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

11. του β.δ. της 30.6/6.7.1954 «Περί εποπτείας και ελέγ-
χου των υπό Ν.Π.Δ.Δ. εκτελούμενων κτιριακών έργων» 
(Α’ 146),

12. του ν.δ. 2386/1953 «Περί ενοποιήσεως και αποκεντρώ-
σεως των Τεχνικών Υπηρεσιών του Κράτους» (Α’ 111) και

13. της υπό στοιχεία Δ.Τ.Υ./α/οικ. 3196 (Β’ 619), κοινής 
απόφασης της Προεδρίας της Κυβέρνησης, Υγείας, Πρό-
νοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Περιβάλλοντος - 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Σύσταση Τεχνικού 
Συμβούλιου στο Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων».

Β’  Την υπό στοιχεία Υ32/9.9.2021 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώ-
τρια Υπουργό Υγείας Ασημίνα Γκάγκα (Β’ 4185)».

Γ’  Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα-
σης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού σύμφωνα με την υπό στοιχεία Β1α/
οικ.49967/1.09.2022 εισήγηση της ΓΔΟΥ του Υπουργείου 
Υγείας.

Δ’   Την υπό στοιχεία  Γ10/2022 γνωμοδότηση της Ε.Α.Α.ΔΗ.
ΣΥ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του από το εδάφιο γγ της 
παρ. γ του άρθρου 2 του ν. 4013/2011, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Άρθρο 1
Αντικείμενο - Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης έχουν εφαρμο-
γή στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των δημο-
σίων συμβάσεων εκτέλεσης έργων που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του ν. 4412/2016, όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει, τα οποία ανατίθενται και εκτελούνται 
από το Υπουργείο Υγείας, τα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. που 
υπάγονται ή πρόκειται να υπαχθούν στην εποπτεία του 
Υπουργείου Υγείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Κεντρικές Αρχές Αγορών (άρθρο 40 ν. 4412/2016)

Άρθρο 2
Καθορισμός Κεντρικών Αρχών Αγορών

2.1. Οι Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.ΠΕ.) 
που συστάθηκαν με τον ν. 3329/2005 (Α’ 81), καθορίζονται 
με την παρούσα ως Κεντρικές Αρχές Αγορών (ΚΑΑ), με 
αρμοδιότητα την συλλογή και επεξεργασία του συνόλου 
των αιτημάτων ανάθεσης συμβάσεων έργων των φορέων 
του άρθρου 1 που εδρεύουν εντός της χωρικής αρμοδιό-
τητας εκάστης αυτών και εποπτεύονται από αυτές.

2.2. Τα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. του άρθρου 1, που εμπί-
πτουν στους ορισμούς της προηγούμενης παραγράφου 
υποχρεούνται να καταρτίζουν ετήσιο προγραμματισμό 
των υπό ανάθεση έργων, τον οποίο θα υποβάλλουν προς 
την αρμόδια εποπτεύουσα αυτά Δ.Υ.ΠΕ. και θα γνωστο-
ποιούν στην Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, 
μέχρι την 15η Δεκεμβρίου εκάστου ημερολογιακού 
έτους. Η αρμόδια Δ.Υ.ΠΕ. εντός του πρώτου διμήνου εκά-
στου ημερολογιακού έτους εκδίδει εγκριτική απόφαση 
με τον ετήσιο προγραμματισμό ανάθεσης έργων, τον 
οποίο κοινοποιεί στην Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργεί-
ου Υγείας και στους αρμόδιους φορείς. Η μεταβολή του 
ετήσιου προγραμματισμού επιτρέπεται με απόφαση της 
οικείας Δ.Υ.ΠΕ. σε περιπτώσεις που συντρέχουν απρό-
βλεπτες περιστάσεις ή έκτακτες συνθήκες ή γεγονότα 
ανωτέρας βίας.

2.3. Ο ετήσιος προγραμματισμός των υπό ανάθεση 
έργων που αφορούν στις Δ.Υ.ΠΕ. ή τις αποκεντρωμένες 
οργανικές μονάδες αυτών θα γνωστοποιείται στην Τε-
χνική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας μέχρι την ανω-
τέρω ημερομηνία έκαστου ημερολογιακού έτους και η 
μεταβολή του επιτρέπεται υπό τους όρους του προη-
γούμενου εδαφίου. Για τις συμβάσεις αυτές ανεξαρτή-
τως ποσού καθήκοντα Αναθέτουσας Αρχής ασκούν τα 
διοικητικά όργανα της αρμόδιας Δ.Υ.ΠΕ.

2.4. Για συμβάσεις των εποπτευόμενων φορέων κάθε 
Δ.Υ.ΠΕ με προϋπολογιζόμενη δαπάνη (εκτιμώμενη αξία 
σύμβασης) έως 234.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, καθήκοντα Ανα-
θέτουσας Αρχής ασκούν τα αρμόδια διοικητικά όργανα 
των εποπτευόμενων φορέων κάθε Δ.Υ.ΠΕ, κατόπιν έγκρι-
σης του ετήσιου προγράμματος από την αρμόδια Δ.Υ.ΠΕ.

2.5. Για συμβάσεις των εποπτευόμενων φορέων κάθε 
Δ.Υ.ΠΕ με προϋπολογιζόμενη δαπάνη (εκτιμώμενη αξία 
σύμβασης) πλέον των 234.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, καθήκο-
ντα Αναθέτουσας Αρχής ασκούν τα αρμόδια διοικητικά 
όργανα των Δ.Υ.ΠΕ.

2.6. Για νομικά πρόσωπα του άρθρου 1 που δεν ανή-
κουν στην εποπτεία των Δ.Υ.ΠΕ. καθήκοντα Αναθέτουσας 
Αρχής ανεξαρτήτως προϋπολογιζόμενης δαπάνης (εκτι-

μώμενης αξίας σύμβασης) ασκούν τα αρμόδια διοικητικά 
όργανα αυτών.

2.7. Τα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. του άρθρου 1 που επο-
πτεύονται από τις Δ.Υ.ΠΕ. και εμπίπτουν στους ορισμούς 
της παρ. 2.1., υποχρεούνται να ενημερώνουν μία (1) 
φορά ανά εξάμηνο την αρμόδια Δ.Υ.ΠΕ. για την εξέλιξη 
των διαγωνιστικών διαδικασιών και των συμβάσεων 
εκτέλεσης των οικείων έργων και των φορέων αρμοδιό-
τητας τους με προϋπολογιζόμενη δαπάνη (εκτιμώμενη 
αξία σύμβασης) έως 234.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

2.8. Οι Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.ΠΕ.) 
και τα νομικά πρόσωπα της παρ. 2.1, που δεν εποπτεύ-
ονται από Δ.Υ.ΠΕ υποχρεούνται να ενημερώνουν μία 
(1) φορά ανά εξάμηνο την Δ.Τ.Υ. του Υπουργείου Υγείας 
για την εξέλιξη των διαγωνιστικών διαδικασιών και των 
συμβάσεων εκτέλεσης των οικείων έργων και των φο-
ρέων αρμοδιότητας τους με προϋπολογιζόμενη δαπά-
νη (εκτιμώμενη αξία σύμβασης) άνω των 234.000 ευρώ 
χωρίς ΦΠΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Αποφαινόμενα και Γνωμοδοτούντα Όργανα

Άρθρο 3
Προϊσταμένη Αρχή

3.1 Καθήκοντα Προϊσταμένης Αρχής για την ανάθεση 
και εκτέλεση συμβάσεων του άρθρου 1 ασκούν τα αρ-
μόδια όργανα διοίκησης των Αναθετουσών Αρχών και 
Κ.Α.Α κατά περίπτωση, εξαιρουμένων των περιπτώσεων 
για τις οποίες με απόφαση του Υπουργείου Υγείας, κα-
θήκοντα Προϊσταμένης Αρχής αποφασίζεται να ασκεί ο 
Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Υγείας.

3.2 Για συμβάσεις έργων που αφορούν στις υποδομές 
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας Καθή-
κοντα Προϊσταμένης Αρχής ασκεί ο Προϊστάμενος της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

Άρθρο 4
Διευθύνουσα Υπηρεσία

4.1. Καθήκοντα Διευθύνουσας Υπηρεσίας για τη δι-
οίκηση των συμβάσεων έργων κατά τον ν. 4412/2016, 
ασκούν οι αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες των φορέων του 
άρθρου 1 ή του άρθρου 2.1.

4.2. Στις περιπτώσεις που Προϊσταμένη Αρχή είναι η 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας 
καθήκοντα Διευθύνουσας Υπηρεσίας ασκεί το Τμήμα 
Προγραμματισμού και Εποπτείας Έργων της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, με την επι-
φύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 6 της παρούσας.

Άρθρο 5
Τεχνικό Συμβούλιο - Διοικητική Επίλυση 
Συμβατικών Διαφορών

5.1. Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο για τις συμβάσεις του 
άρθρου 1 και 2.1. της παρούσας είναι το Τεχνικό Συμ-
βούλιο του Υπουργείου Υγείας. Η λειτουργία του Τεχνι-
κού Συμβουλίου διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις.

5.2. Αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για τις ενστάσεις 
της περ. α παρ. 1 του 174 του ν. 4412/2016 ορίζεται ο 
Υπουργός Υγείας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 6
Απευθείας Ορισμοί Αποφαινομένων Οργάνων

6.1. Ο Υπουργός Υγείας μπορεί με απόφαση του να 
ορίζει ως Προϊσταμένη Αρχή και Διευθύνουσα Υπηρεσία 
για έργα των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγεί-
ας Ν.Π.Δ.Δ., τα αρμόδια Διοικητικά Όργανα της οικείας 
Δ.Υ.Πε., ανεξαρτήτως προϋπολογισμού δαπάνης.

6.2. Ο Υπουργός Υγείας μπορεί με απόφαση του να χα-
ρακτηρίζει ως ειδικά ή γενικότερης σημασίας, έργα των 
εποπτευόμενων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου 
(Ν.Π.Δ.Δ.) που εκτελούνται στα όρια της Περιφέρειας 
Αττικής, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού δαπάνης. Στις 
περιπτώσεις αυτές οι αρμοδιότητες της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας ασκούνται από την τεχνική υπηρεσία του 
Ν.Π.Δ.Δ., στο οποίο ανήκει το έργο, και οι αρμοδιότη-
τες της προϊσταμένης αρχής από τον Προϊστάμενο της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

6.3. Σε περίπτωση έλλειψης ή ανεπαρκούς στελέχω-
σης της τεχνικής υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. στο πλαίσιο της 
προηγούμενης παραγράφου, ο Υπουργός Υγείας μπορεί 
να ορίζει ως Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα Προγραμ-
ματισμού και Εποπτείας Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

Άρθρο 7
Επέκταση διατάξεων του παρόντος σε Ν.Π.Ι.Δ. η 
Α.Ε. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας

Οι διατάξεις του άρθρου 2 της παρούσας εφαρμόζο-
νται ανάλογα και στα έργα που εκτελούνται από Ν.Π.Ι.Δ. ή 
Α.Ε. εποπτείας του Υπουργείου Υγείας και λοιπούς φορείς 
ή κοινωφελή ιδρύματα εποπτευόμενα από το Υπουργείο 
Υγείας, που δεν ανήκουν στον δημόσιο τομέα, όταν τα 
έργα αυτά χρηματοδοτούνται ή επιχορηγούνται από 
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή συγχρημα-
τοδoτούνται από Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη-
μοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
καταλαμβάνει τις συμβάσεις που ανατίθεται με τον 
ν. 4412/2016.

Κάθε προγενέστερη απόφαση που αφορά στο ίδιο 
αντικείμενο με την παρούσα καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

 Αναπληρώτρια 
Υγείας Υπουργός Υγείας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ  ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ

Υποδομών και Μεταφορών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ι

    ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(2)

 Στην υπό στοιχεία Κ5/76494/21.06.2022 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων η οποία δημοσιεύ-
θηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 3199), προστίθεται στη σελίδα 31648, Παράρτημα πριν από το Άρθρο 
17, με το Έντυπο Αξιολόγησης των υποψήφιων Υποδιευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ., όπως φαίνεται παρακάτω:

ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ι.Ε.Κ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:  ......................................................................................................................................................

Αξιολογούμενα Στοιχεία Αιτιολόγηση
1. ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
2. ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ
3. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
4. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
5. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΟΘΟΔΗΓΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ
6. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Βαθμολογία Αριθμητικώς και Ολογράφως

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ:
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................................................................

Μαρούσι,  ....................................
Ονοματεπώνυμο Αξιολογητή
Μέλους Επιτροπής Επιλογής

 ....................................................................
Υπογραφή

  (Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)   



 

 

 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ48218 Τεύχος B’ 4754/08.09.2022

*02047540809220004*

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,




