
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 27922/Γ6/08-03-
2007 (449 Β΄) υπουργικής απόφασης «Καθορι-
σμός των ιδιαίτερων καθηκόντων και αρμοδιο-
τήτων: α) Του εκπαιδευτικού προσωπικού, που 
υπηρετεί σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής 
(ΣΜΕΑ) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (ειδικά σχολεία, τμήματα ένταξης), 
και σε προγράμματα ειδικής αγωγής (παράλλη-
λη στήριξη και παροχή διδασκαλίας στο σπίτι). 
β) Του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και του 
ειδικού βοηθητικού προσωπικού, που υπηρετεί 
στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

2 Καθορισμός εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας 
των κλάδων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσω-
πικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού 
(ΕΒΠ) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και στις Σχολικές Μονάδες 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

3 Καθορισμός διαδικασίας, προϋποθέσεων και κρι-
τηρίων για την επιλογή Γραμματέων της Επιτρο-
πής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων 
Ανθρώπινης Χρήσης.

4 Άδεια καταλληλότητας ιδιωτικής κλινικής «ΓΕΝΙ-
ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ EUROMEDICA Α.Ε.» 
για εμφύτευση κοχλιακών εμφυτευμάτων.

5 Αναγνώριση της Β  ́ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής 
Κλινικής του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ως Κέντρου μη χειρουρ-
γικής εμφύτευσης συσκευών διόρθωσης ενδοκαρδια-
κών βλαβών με χρήση του συστήματος Mitra Clip.

6 Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού Δήμου 
Ηράκλειας Ν. Σερρών.

7 Έγκριση τροποποίησης της απόφασης χορήγησης 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μουσικής Σχολής 
με την επωνυμία «Μουσική Σχολή Αμαντέους» Βί-
κτωρα Βασιλειάδη ως προς τον ιδιοκτήτη.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

8 Διόρθωση σφάλματος στην 4402/1.4.2011 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

      Αριθμ. 66082/Δ3 (1)
Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 27922/Γ6/08-03-2007 

(449 Β΄) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των ιδι-

αίτερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων: α) Του εκπαι-

δευτικού προσωπικού, που υπηρετεί σε σχολικές μο-

νάδες ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑ) της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ειδικά σχολεία, τμήμα-

τα ένταξης), και σε προγράμματα ειδικής αγωγής (πα-

ράλληλη στήριξη και παροχή διδασκαλίας στο σπίτι). 

β) Του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και του ει-

δικού βοηθητικού προσωπικού, που υπηρετεί στις 

σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

   Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

  Έχοντας υπόψη: 
1. Την περίπτωση στ΄ της παρ. 6 του άρθρου 34 του 

ν. 3699/2008 (A΄ 199), «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατό-
μων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».

2. Την παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 1566/1985 (Α΄167) 
όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 4γ του άρθρου 3 του 
ν. 2817/2000 (Α΄78) και ισχύει σήμερα. 

3. Το άρθρο 6 παρ. 2 και το άρθρο 18 του ν. 3699/2008 
όπως ισχύει σήμερα.

4. Την υπ’ αριθμ. 52935/Υ1/30-03-2018 (ΦΕΚ 1227/
τ. Β΄/02-04-2018) Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Μερόπη Τζούφη.

5. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/22-9-2015) «Ανα-
σύσταση [...] και μετονομασία του [...] του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, [...]». 

6. Την υπουργική απόφαση 27922/Γ6/08-03-2007 (449 Β΄) 
«Καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων και αρμοδιοτή-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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των: α) Του εκπαιδευτικού προσωπικού, που υπηρετεί σε 
σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑ) της πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ειδικά σχολεία, τμήματα 
ένταξης), και σε προγράμματα ειδικής αγωγής (παράλληλη 
στήριξη και παροχή διδασκαλίας στο σπίτι). β) Του ειδικού 
εκπαιδευτικού προσωπικού και του ειδικού βοηθητικού 
προσωπικού, που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες ειδικής 
αγωγής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».

7. Την με αριθ. πρωτ. 6/01-02-2018 εισήγηση του Ιν-
στιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

8. Την υπ’ αριθμ. 26805/B1/ 15 -02-2018 βεβαίωση της 
Γενικής Δ/νσης Οικον. Υπηρεσιών του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

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

Τροποποιούμε την υπουργική απόφαση 27922/Γ6/
08-03-2007 (449 Β΄) «Καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκό-
ντων και αρμοδιοτήτων: α) Του εκπαιδευτικού προσωπικού, 
που υπηρετεί σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑ) 
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ειδι-
κά σχολεία, τμήματα ένταξης), και σε προγράμματα ειδικής 
αγωγής (παράλληλη στήριξη και παροχή διδασκαλίας στο 
σπίτι). β) Του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και του ει-
δικού βοηθητικού προσωπικού, που υπηρετεί στις σχολικές 
μονάδες ειδικής αγωγής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης» ως εξής: 

Α) Στο τέλος της παρ. 2 του Κεφαλαίου Γ΄ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 
ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ προστίθεται εδάφιο: 
« Δεν υποκαθιστούν τους εκπαιδευτικούς των τμημάτων, 
οι οποίοι έχουν την ευθύνη εκπαίδευσης των μαθητών». 

Β) Στην τέλος της παρ. 6 του Κεφαλαίου Γ΄ ΚΑΘΗΚΟ-
ΝΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ προστίθεται 
εδάφιο: «Διευθυντής του σχολείου σε συνεργασία με το 
Σύλλογο Διδασκόντων εξασφαλίζει χρόνο διαλείμματος 
δεκαπέντε (15) λεπτών, στο ΕΒΠ, κατά τη διάρκεια του 
ημερήσιου προγράμματος. 

Κατά τα λοιπά η υπουργική απόφαση με αρ. πρωτ. 
27922/Γ6/08-03-2007 (449 Β΄) παραμένει ως έχει. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Mαρούσι, 26 Απριλίου 2018 
Η Υφυπουργός
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ

Ι

    Αριθμ. 66079/Δ3 (2)
Καθορισμός εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας 

των κλάδων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσω-

πικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού 

(ΕΒΠ) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και στις Σχολικές Μονάδες 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Την περίπτωση στ΄ της παρ. 6 του άρθρου 34 του 

ν.  3699/2008 (A΄ 199), «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 
ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανά-
γκες».

2) Την παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 
(Α΄ 167) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 245 του 
ν. 4512/2018 (Α΄ 5).

3) Την υπ’ αριθμ. 52935/Υ1/30-03-2018 (ΦΕΚ 1227/
τ. Β΄/02-04-2018) Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυ-
πουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Μερόπη 
Τζούφη.

4) Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ. Α’/22-9-2015) «Ανα-
σύσταση [...] και μετονομασία του [...] του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, [...]».

5) Την με αριθ. πρωτ. 6/01-02-2018 εισήγηση του Ιν-
στιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

6) Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 3, 13 και 60 του 
ν. 3966/2011 (Α’118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων 
Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευ-
τικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογί-
ας Υπολογιστών και Εκδόσεων “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” και λοιπές 
διατάξεις».

7) Την υπ’ αριθμ. 26812/Β1/15 -02-2018 βεβαίωση της 
Γενικής Δ/νσης Οικον. Υπηρεσιών του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

8) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο 
υποστηρικτικού έργου, των παρακάτω κλάδων, οι οποί-
οι εργάζονται σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και 
εκπαίδευσης καθώς και σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθ-
μιας και δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής 
εκπαίδευσης, ως εξής:

1) Των κλάδων του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού 
(ΕΕΠ),

25 ώρες αν έχουν μέχρι 5 έτη υπηρεσίας
24 ώρες αν έχουν μέχρι 10 έτη υπηρεσίας 
23 ώρες αν έχουν μέχρι 15 έτη υπηρεσίας 
22 ώρες αν έχουν μέχρι 20 έτη υπηρεσίας 
21 ώρες αν έχουν πάνω από 20 έτη υπηρεσίας
2) Του Κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού 

(ΕΒΠ) τριάντα (30) ώρες.
Το ανωτέρω ωράριο, των περιπ. 1 και 2, υλοποιείται 

παράλληλα με το διδακτικό ωρολόγιο πρόγραμμα λει-
τουργίας της σχολικής μονάδας και οι ώρες αντιστοιχούν 
με τις διδακτικές ώρες.

Όλο το προσωπικό των ανωτέρω κλάδων παραμένει 
υποχρεωτικά στο σχολείο στις εργάσιμες ημέρες πέρα 
από τις ώρες του υποχρεωτικού ωραρίου υποστηρικτι-
κού έργου, όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή 
τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα και με την επιφύλαξη 
της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του άρθρου 11, 
του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) για την προσφορά και άλλων 
υπηρεσιών που ανατίθενται από τα όργανα διοίκησης 
του σχολείου και συνδέονται με το γενικότερο εκπαι-
δευτικό έργο, όπως η προετοιμασία του εποπτικού εκ-
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παιδευτικού υλικού, η καταχώρηση - ενημέρωση της 
αξιολόγησης των μαθητών, η ενημέρωση των ατομικών 
φακέλων των μαθητών, η συμμετοχή στην προετοιμασία 
και την πραγματοποίηση εορταστικών, αθλητικών και 
πολιτιστικών εκδηλώσεων, ο προγραμματισμός και η 
αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, η επικοινωνία με 
δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου, η συνερ-
γασία με το εκπαιδευτικό ή ειδικό εκπαιδευτικό ή ειδικό 
βοηθητικό προσωπικό, οι παιδαγωγικές συναντήσεις για 
την κατάρτιση ομαδικών ή εξατομικευμένων προγραμ-
μάτων υποστήριξης συγκεκριμένων μαθητικών ομάδων 
ή μαθητών, η επίβλεψη σχολικών γευμάτων, η ενημέρω-
ση των γονέων και κηδεμόνων, η τήρηση βιβλίων του 
σχολείου και η εκτέλεση διοικητικών εργασιών.

Με την επιφύλαξη της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του 
άρθρου 53 του ν. 2721/1999 (Α΄112), από τις πρόσθετες 
αυτές υπηρεσίες απαλλάσσεται ο γονέας παιδιού μέχρι 
δύο ετών.

Με βάση το υποχρεωτικό ωράριο του εισαγωγικού 
βαθμού τις 25 ώρες υποστηρικτικού έργου για τους κλά-
δους ΕΕΠ και τις 30 ώρες υποστηρικτικού έργου για το 
ΕΒΠ θα υπολογίζεται αναλογικά και η προϋπηρεσία των 
ωρομισθίων των παραπάνω κλάδων.

Η με αριθμ. πρωτ. 28915/Γ6/12-3-2007 υπουργική 
απόφαση (B΄ 449) παύει να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Mαρούσι, 26 Απριλίου 2018 

Η Υφυπουργός

ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ

Ι

    Αριθμ. Α1β/οικ.32544 (3)
Καθορισμός διαδικασίας, προϋποθέσεων και κρι-

τηρίων για την επιλογή Γραμματέων της Επιτρο-

πής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων 

Ανθρώπινης Χρήσης.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 248 και 252 του ν. 4512/2018 «Ρυθμί-

σεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθ-
μίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 5),

β) των άρθρων 2 και 12 του ν. 4440/2016 «Ενιαίο Σύστη-
μα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορί-
ζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, 
ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρου-
σης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄224),

γ) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών (ΦΕΚ Α’ 116),

δ) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (ΦΕΚ Α΄148), όπως ισχύει.

2) Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας, των προϋ-
ποθέσεων και των κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής 
των Γραμματέων της Επιτροπής Αξιολόγησης και Απο-
ζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης.

3) Την με αριθμ. πρωτ. Β1α/οικ32344/25-4-2018 εισή-
γηση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονο-
μικών Αναφορών για τη μη πρόκληση δαπάνης σε βάρος 
του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας από την εν 
θέματι απόφαση, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τη διαδικασία, τις προϋποθέσεις και τα 
κριτήρια για την επιλογή Γραμματέων της Επιτροπής 
Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης 
Χρήσης, ως εξής:

Άρθρο 1 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος-
Διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων

1. Το Υπουργείο Υγείας δημοσιεύει στην ιστοσελίδα 
του πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 
πλήρωση των θέσεων της Γραμματείας της Επιτροπής 
Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης 
Χρήσης, είτε με απόσπαση μονίμων ή ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) υπαλλήλων, που υπηρετούν 
σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και 
υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, είτε με 
τοποθέτηση υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας.

2. Με την ανωτέρω πρόσκληση καλούνται οι ενδια-
φερόμενοι υποψήφιοι να υποβάλλουν αίτηση υποψη-
φιότητας στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και 
Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας, εντός 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών, η οποία αρχίζει από την 
επομένη της δημοσίευσης της πρόσκλησης ενδιαφέ-
ροντος. Η αίτηση, η οποία υπέχει και θέση υπεύθυνης 
δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) ως προς 
την ακρίβεια των δηλουμένων σε αυτή στοιχείων, συ-
νοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με τα 
στοιχεία της επιστημονικής εξειδίκευσης και επαγγελμα-
τικής εμπειρίας των υποψηφίων, καθώς και τα απαραί-
τητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και 
ουσιαστικών τους προσόντων, όπως αυτά εξειδικεύονται 
στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

3. Υποψηφιότητα που υποβάλλεται δεν εξετάζεται και 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, εφόσον δεν:

α) έχει υποβληθεί αίτηση και βιογραφικό σημείωμα με 
όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά,

β) είναι εμπρόθεσμη,
γ) αναγράφονται στοιχεία τηλεφωνικής ή/και ηλεκτρο-

νικής επικοινωνίας με τον υποψήφιο,
δ) αναφέρεται ότι στο πρόσωπο του υποψηφίου δεν 

συντρέχουν τα ρητώς αναφερόμενα στο άρθρο 252 του 
ν. 4512/2018 (Α’ 5) ασυμβίβαστα.

4. Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητι-
κής Υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας συγκεντρώνει 
τις αιτήσεις των υποψηφίων και διαβιβάζει αυτές μαζί με 
τα υποβληθέντα δικαιολογητικά στην τριμελή Επιτροπή 
Επιλογής των υποψηφίων του άρθρου 3 της παρούσας.
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Άρθρο 2 
Κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν επιστημονική 
εξειδίκευση ή εμπειρία σε συναφή με έναν ή περισσό-
τερους τομείς της παρ. 1 του άρθρου 248 ν. 4512/2018 
(Α’ 5) ή με το έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης.

2. Οι υποψήφιοι κλάδου ΠΕ Ιατρών ή ΠΕ Φαρμακο-
ποιών ή ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ/ΤΕ Πληροφορικής ή ΠΕ 
Στατιστικής ή ιατροί κλάδου ΕΣΥ πρέπει κατ’ ελάχιστον:

α) Να είναι τακτικοί υπάλληλοι, μόνιμοι ή με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που να 
υπηρετούν στο Υπουργείο Υγείας ή σε νομικό πρόσωπο 
που υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, για 
τους οποίους δεν συντρέχουν τα κωλύματα απόσπασης 
του άρθρου 12 παρ. 6 και 9 του ν. 4440/2016 (Α’ 224) και 
δεν εκκρεμεί εις βάρος τους ποινική ή πειθαρχική δίωξη, 
κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.

β) Να έχουν συμπληρώσει, συνολικά, δύο (2) έτη προ-
ϋπηρεσίας στο Υπουργείο Υγείας ή σε νομικό πρόσωπο 
που υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας,

γ) Να διαθέτουν γνώσεις και δεξιότητες χρήσης εφαρ-
μογών γραφείου και διαδικτύου.

δ) Να έχουν γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Ως πρόσθετα προσόντα συνεκτιμώνται:
α) Η αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Δι-

οίκησης και Αυτοδιοίκησης.
β) Η κατοχή διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχια-

κού τίτλου σπουδών σε συναφή προς το έργο της Επι-
τροπής Αξιολόγησης γνωστικά αντικείμενα.

γ) Η κατοχή πρόσθετου πανεπιστημιακού πτυχίου ή 
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώ-
ματος σε συναφή προς το έργο της Επιτροπής Αξιολό-
γησης γνωστικά αντικείμενα.

δ) Η συμμετοχή του υποψηφίου σε επιτροπές ή ομάδες 
εργασίας για την κατάρτιση κατευθυντήριων οδηγιών ή 
θεραπευτικών πρωτοκόλλων και η συμμετοχή του υπο-
ψηφίου σε επιτροπές ή ομάδες εργασίας για την κατάρ-
τιση μητρώων παθήσεων (registries).

Άρθρο 3 
Αξιολόγηση υποψηφιοτήτων, 
επιλογή υποψηφίων και ορισμός μελών

1. Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων πραγματοποιεί-
ται από τριμελή Επιτροπή Επιλογής, η οποία αποτελείται 
από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυ-
ναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης, τον Προϊστάμενο 
της Διεύθυνσης Φαρμάκου και τον Προϊστάμενο της Δι-
εύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού Νομικών Προσώπων 
του Υπουργείου Υγείας. Γραμματέας ορίζεται υπάλληλος 
του Υπουργείου Υγείας με βαθμό Α’.

2. Μετά την εξέταση των αιτήσεων και βιογραφικών 
των υποψηφίων η τριμελής Επιτροπή Επιλογής αξιολογεί 
τα προσόντα τους και συντάσσει πρακτικό, στο οποίο 
συμπεριλαμβάνεται πίνακας κατάταξης των υποψηφί-
ων. Στο συνταχθέν πρακτικό αιτιολογείται η επιλογή των 
επικρατέστερων υποψηφίων. Το πρακτικό υποβάλλεται 
στον Υπουργό Υγείας.

3. Ο Υπουργός Υγείας επιλέγει από τον ανωτέρω πίνα-
κα ισάριθμους με τις προς πλήρωση θέσεις υποψηφίους 
και εκδίδεται απόφαση περί ορισμού των Γραμματέων 
της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμά-
κων Ανθρώπινης Χρήσης, η οποία δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 25 Απριλίου 2018

Ο Υπουργός

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Ι

    Αριθμ. Γ2β/οικ. 32645 (4)
Άδεια καταλληλότητας ιδιωτικής κλινικής «ΓΕΝΙ-

ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ EUROMEDICA Α.Ε.» 

για εμφύτευση εμφυτευμάτων.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του ν. 1278/1982 

(Α΄/105) «Για σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγεί-
ας» όπως επαναφέρθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 1 του 
ν.  2194/1994 (A΄/34) «Αποκατάσταση του Εθνικού Συ-
στήματος Υγείας και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 1397/1983 (Α΄/143) «Εθνικό Σύ-
στημα Υγείας».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 53, παρ. 3 του ν. 1892/1990 
(Α΄ 101) «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και 
άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 2071/92 (Α΄/123) 
«Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2690/1999 (Α΄/45) 
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις».

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

7. Το π.δ. 121/2017 (Α΄/148) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Υγείας».

8. Την αριθμ. Υ 25/6-10-2015 απόφαση (Β΄/2144) «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας».

9. Την υπ΄ αριθμ. Υ4α/12795/96/24-11-1997 (ΦΕΚ Β΄1084) 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών που 
πρέπει να πληρούν τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ και οι Ιδιω-
τικές Κλινικές για την εμφύτευση κοχλιακών εμφυτευμά-
των», όπως συμπληρώθηκε με την υπ΄ αριθμ. Α1α/οικ. 937/
26-1-1999 (Β΄ 84) υπουργική απόφαση.

10. Την υπ΄αριθμ. 22 απόφαση της της 267ης/
15-2-2018 ολομέλειας του ΚΕΣΥ με θέμα «Αξιολόγηση 
της Ιδιωτικής Κλινικής EUROMEDICA Α.Ε. ως Κέντρου 
Εμφύτευσης κοχλιακών εμφυτευμάτων».

11. Την αριθμ. Γ2β/οικ. 32622/26-4-2018 απόφαση 
αποδοχής ολομέλειας του Κ.Ε.Σ.Υ. από τον Αναπληρωτή 
Υπουργό Υγείας.
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12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Η ιδιωτική κλινική «ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
EUROMEDICA Α.Ε.» κρίνεται κατάλληλη ως κέντρο για 
εμφύτευση κοχλιακών εμφυτευμάτων με επιστημονι-
κά υπεύθυνους τους ιατρούς Νικόλαο Ελευθεριάδη και 
Τρύφωνα Κυρατζίδη.

Σε περίπτωση αποχώρησης του επιστημονικά υπεύ-
θυνου χειρουργού ΩΡΛ το Κέντρο επαναξιολογείται και 
ορίζεται νέος επιστημονικά υπεύθυνος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Απριλίου 2018 

  Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Ι

    Aριθμ. Γ2β/οικ. 32649 (5)
Αναγνώριση της Β΄ Πανεπιστημιακής Καρδιολο-

γικής Κλινικής του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ως Κέντρου 

μη χειρουργικής εμφύτευσης συσκευών διόρθω-

σης ενδοκαρδιακών βλαβών με χρήση του συ-

στήματος Mitra Clip.

   Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του ν. 1278/1982 

(Α΄/105) «Για σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας» όπως 
επαναφέρθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 1 του ν. 2194/1994 
(A΄/34) «Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας 
και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 1397/1983 (Α΄/143) «Εθνικό Σύ-
στημα Υγείας».

3. Tις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 1471/1984 
(Α΄/112) «Για τη ρύθμιση θεμάτων Νοσηλευτικών Ιδρυ-
μάτων, Αγροτικών Ιατρείων και Υγειονομικών Σταθμών 
και άλλων συναφών διατάξεων».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 2071/92 (Α΄/123) 
«Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2690/1999 (Α΄/45) 
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις».

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

7. Το π.δ. 121/2017 (Α΄/148) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Υγείας».

8. Την αριθμ. Υ 25/6-10-2015 (Β΄/2144) απόφαση «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας».

9. Την υπ’ αριθμ. Α3γ/οικ. 72667/30-9-2016 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 3180) 
απόφαση με θέμα: «΄Οροι και προϋποθέσεις αξιολόγησης 
τμημάτων νοσοκομείων και κλινικών ως προς την καταλλη-
λότητα ανάπτυξης Κέντρων μη χειρουργικής εμφύτευσης 
συσκευών διόρθωσης ενδοκαρδιακών βλαβών με την χρή-
ση του συστήματος Mitra Clip – κριτήρια επιλογής ασθενών».

10. Την υπ΄ αριθμ. 15 απόφαση της 267ης /15-2-2018 Ολο-
μέλειας του ΚΕΣΥ με θέμα «Αξιολόγηση του Π.Γ.Ν.”ΑΤΤΙΚΟΝ” 
ως προς την καταλληλότητα ανάπτυξης κέντρου μη χει-
ρουργικής εμφύτευσης συσκευών διόρθωσης ενδοκαρδι-
ακών βλαβών με χρήση του συστήματος Mitra Clip».

11. Την αριθμ. Γ2β/οικ. 32626/26-4-2018 απόφαση 
αποδοχής από τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας.

12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Την αναγνώριση της Β΄ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής 
Κλινικής του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ως Κέντρου μη χειρουργικής 
εμφύτευσης συσκευών διόρθωσης ενδοκαρδιακών βλα-
βών με χρήση του συστήματος Mitra Clip, με επιστημονικά 
υπεύθυνο τον Καθηγητή Δημήτριο Αλεξόπουλο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Απριλίου 2018 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Ι

(6)
    Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού Δήμου 

Ηράκλειας Ν. Σερρών.

   Με την 73/27.3.2018 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Ηράκλειας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 8 του ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α’), όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 87 του ν.4483/2017 (ΦΕΚ 
107 Α’) και των άρθρων 65, 67, 225, 226 του ν.3852/2010 
(ΦΕΚ 87 Α’), αυξάνεται το ωράριο εργασίας των υπαλ-
λήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου μερικής απασχόλησης, Ψαρρά Παρίσσα του 
Νικολάου, Λατρόβαλη Μαρία του Δημητρίου, Δερμε-
ντζή Αθανασία του Δημητρίου, Δερμεντζή Ελένη του 
Ευάγγελου, Μαργαρίτη Χριστοδούλα του Γεωργίου, 
Καμτσικλή Κυριακή του Ιωάννη, Χατζή Κωνσταντίνου 
Φιλισία του Συμεών, ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών Σχο-
λικών Μονάδων, από μειωμένο ωράριο σε 6 ώρες ημε-
ρήσιας απασχόλησης, με αντίστοιχη αύξηση των πάσης 
φύσεως αποδοχών τους, κατόπιν των 13901/15.9.2017, 
13896/15.9.2017, 13897/15.9.2017, 13900/15.9.2017, 
973/25.1.2018, 974/25.1.2018 και 972/25.1.2018 αιτή-
σεών τους.

(Αριθμ. βεβ. Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών 
Δήμου Ηράκλειας για την πρόβλεψη της προκαλούμενης 
δαπάνης: 1550/13.2.2018).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας - Θράκης: 5159/24.4.2018).

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και Νομικών Προσώπων Θεσσαλονίκης

ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΤΣΕΛΕΝΤΗ
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      Αριθμ. απόφ. 4252 (7)
Έγκριση τροποποίησης της απόφασης χορήγησης 

άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μουσικής Σχολής 

με την επωνυμία «Μουσική Σχολή Αμαντέους» Βί-

κτωρα Βασιλειάδη ως προς τον ιδιοκτήτη.

   H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του β. διατάγματος 16/1966 «Περί ιδρύσεως Ιδιωτι-

κών Μουσικών Ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 07/1966/Α΄).
2. Του ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφο-

ρώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών 
μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 90/19-04-1976/Α’).

3. Του άρθρου 10 του ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμά-
των Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 302/24-12-2003/Α’).

4.Του άρθρου 75, παρ. 1 του ν.3463/2006 «Κύρωση του 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/08-06-2006/Α’) 
όπως προστέθηκε στο άρθρο 94, παρ. 4, στοιχείο 28, του 
ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικρά-
της» (ΦΕΚ 87/07-06-2010/Α΄).

5. Του άρθρου 58, παρ. 1ζ του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτε-
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010/Α΄).

Β. Τις υπουργικές αποφάσεις:
1. Υπ ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/07-02-1994 «Κα-

θορισμός παραβόλου για ίδρυση Ανωτέρων Σχολών 
Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και ιδιωτικών Μουσικών 
Εκπαιδευτηρίων» (ΦΕΚ 123/23-02-1994/Β’).

2. Υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/78036/2473/19-10-2004 «Καθο-
ρισμός προδιαγραφών κτιρίων για στέγαση Μουσικού 
Εκπαιδευτηρίου» (ΦΕΚ 1595/25-10-2004/Β’).

3. Υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΤ/οικ.38573/1216/31-03-2011 
«Διεκπεραίωση και απλούστευση της διοικητικής δι-
αδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
ιδιωτικών μουσικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Ωδείων, 
Μουσικών Σχολών ή Παραρτημάτων αυτών) μέσω των 
Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης» (ΦΕΚ 693/2011/Β’).

Γ. Τις υπ’ αριθμ. 2634/2018 (η οποία τροποποιεί την 
5883/2017) και 1290/2017 αποφάσεις Δημάρχου περί 
ανάθεσης αρμοδιοτήτων.

Δ. Την υπ’ αριθμ. 72389/2163/31-07-2009 (ΦΕΚ1657/
τ.Β΄/13-08-2009) απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, 
όπως τροποποιήθηκε στη συνέχεια με τα ΦΕΚ 2249/
τ.Β΄/20-10-2009 και ΦΕΚ 2245/τ. Β΄/02-08-2012, με την 
οποία χορηγήθηκε στην ΚΟΥΛΑΪΔΗ ΖΑΡΙΝΑ άδεια ίδρυ-
σης και λειτουργίας Μουσικής Σχολής με την επωνυμία 
«Μουσική Σχολή Αμαντέους Βίκτωρα Βασιλειάδη» σε 
κτίριο επί της οδού Συνταγματάρχη Φρύζη αρ. 35.

Ε. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 36152/6229/28-03-2018 αίτηση της 
ΚΟΥΛΑΪΔΗ ΖΑΡΙΝΑ περί τροποποίησης της ανωτέρω ιδρυτι-
κής απόφασης της Μουσικής Σχολής ως προς τον ιδιοκτήτη, 
με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της νέας ιδι-
οκτήτριας ΑΚΟΕΒΑ ΕΛΛΑΔΑ του ΒΑΛΕΡΙΟΥ, αποφασίζουμε:

Α. Εγκρίνουμε την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 
72389/2163/31-07-2009 (ΦΕΚ 1657/τ. Β΄/13-08-2009) από-
φασης του Υπουργού Πολιτισμού περί χορήγησης άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας Μουσικής Σχολής με την επωνυμία 
«Μουσική Σχολή Αμαντέους Βίκτωρα Βασιλειάδη», που 
στεγάζεται σήμερα σε κτίριο επί της οδού Συνταγματάρχη 
Φρύζη αρ. 35, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Θεσ-
σαλονίκης, ως προς τον ιδιοκτήτη, από ΚΟΥΛΑΪΔΗ ΖΑΡΙΝΑ 
σε ΑΚΟΕΒΑ ΕΛΛΑΔΑ του ΒΑΛΕΡΙΟΥ (ΑΦΜ 117618759).

Β. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 16 Απριλίου 2018

Η Αντιδήμαρχος Οικονομικών
ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(8)
    Στην 4402/01-04-2011 απόφαση του Γενικού Γραμμα-

τέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης 
η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1248/Β΄/14-06-2011 
διορθώνεται το εσφαλμένο:

«Γιαννέλη Άννα του κλάδου ΥΕ Εργατών καθαριότητας 
με βαθμό Δ’»

στο ορθό:
«Γιαννέλη Άννα του κλάδου ΥΕ καθαριστριών με βαθ-

μό Δ’».

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας - Θράκης)  
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας: 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 κυκλο-
φορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131). 

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 αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία 
αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε 
με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος 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) προσαυξάνεται 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 Δημοσιευτέας Ύλης. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, 

με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπη-

ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι: 

www.et.gr/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων ή Τεύχη ή Διάθεση ΦΕΚ ή Πώληση ή Συν-

δρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας δίδονται πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). 

Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν 
τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημο-
σίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογρα-
φικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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