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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ1β/Γ.Π.οικ. 72711 (1)
   Τροποποίηση του Παραρτήματος Α - Τεχνικές 

Προδιαγραφές για HPV-DNA TEST της κοινής 

υπουργικής απόφασης (Β’ 6001/2022) «Ειδικό-

τερα θέματα υλοποίησης της Δράσης δημόσιας 

υγείας «Προληπτικές Διαγνωστικές Εξετάσεις για 

τον Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - 

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4958/2022 «Μεταρρυθμίσεις στην ιατρικώς 

υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και άλλες επείγουσες 
ρυθμίσεις» (Α’ 142) και ιδίως το άρθρο 36,

β) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρο-
νικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

γ) του ν. 4704/2020 «Επιτάχυνση και απλούστευση 
της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 133) 
και ιδίως το άρθρο 13 αυτού,

δ) του ν. 4675/2020 «Πρόληψη, προστασία και προ-
αγωγή της υγείας ανάπτυξη των υπηρεσιών δημόσιας 
υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 54) και ιδίως την υποπερ. i) 
της περ. Β) της παρ. 3 του άρθρου 4 αυτού,

ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κα-
νονισμός Προστασίας Δεδομένων - ΓΚΠΔ/General Data 
Protection Regulation - GDPR),

στ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση 
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137) και ιδίως του 
άρθρου 22 και 26 αυτού,

ζ) του ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμι-
ας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότη-
τας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 115) και 
ιδίως την παρ. 2 του άρθρου 1 και το άρθρο 25,

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

θ) της παρ. 4 του άρθρου 51 του ν. 4238/2014, όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 84 του ν. 4600/2019 «Εκ-
συγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδι-
ωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημό-
σιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών 
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 43),
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ι) του ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύ-
στημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31) και ιδίως το 
άρθρο 17 αυτού,

ια) του ν. 3607/2007 «Σύσταση και καταστατικό της 
«Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης 
Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργα-
νωτικές διατάξεις» (Α’ 245),

ιβ) του ν. 3892/2010 «Ηλεκτρονική καταχώριση και 
εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών ιατρι-
κών εξετάσεων» (Α’ 189),

ιγ) του π.δ. 84/2001 «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία 
και προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτι-
κών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φρο-
ντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.)» (Α’ 70),

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

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

ιστ) του π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυ-
πουργών» (Α’ 142),

ιζ) του ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματο-
δότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελλη-
νικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας 
και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το 
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α’ 135) και ιδίως 
το άρθρο τρίτο αυτού,

ιη) της υπό στοιχεία 119126/ΕΞ/28-9-2021 απόφασης 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Σύστημα δι-
αχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του 
Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 4498), ιδίως 
την παρ. Β του άρθρου 3,

ιθ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181),

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

κα) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφι-
ακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),

κβ) το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση 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),

κγ) την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805),

κδ) την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας» (Β’ 2902),

κε) την υπό στοιχεία 1786/2022 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθε-
ση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης, Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 638),

κστ) την υπ’ αρ. 3578/4.8.2020 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Υγείας και Επικρατείας «Διαδικασία διακίνη-
σης και εκτέλεσης άυλων παραπεμπτικών διαγνωστικών 
εξετάσεων και λειτουργία συστήματος ηλεκτρονικής συ-
νταγογράφησης άυλων παραπεμπτικών διαγνωστικών 
εξετάσεων» (Β’ 3234),

κζ) της υπό στοιχεία Δ1β/Γ.Π.οικ. 66354/24.11.2022 
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας, 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικρατείας «Ειδικότερα 
θέματα υλοποίησης της Δράσης δημόσιας υγείας «Προ-
ληπτικές Διαγνωστικές Εξετάσεις για τον Καρκίνο του 
Τραχήλου της Μήτρας»» (Β’ 6001).

2. Το υπό στοιχεία Γ1γ/Γ.Φ.13,18/Γ.Π. οικ. 19814/8.3.2018 
έγγραφο «Καθορισμός ενιαίας διαδικασίας ανάπτυ-
ξης και οργάνωσης προγραμμάτων, παρεμβάσεων και 
δράσεων προληπτικών ιατρικών εξετάσεων σε επίπεδο 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στο γενικό ή σε ειδικές 
κατηγορίες πληθυσμού» (ΑΔΑ: 783Ι465ΦΥΟ-ΦΧ6).

3. Το πρακτικό της 5ης/16.09.2022 συνεδρίασης της 
Εκτελεστικής Επιτροπής της Επιτροπής Εμπειρογνωμό-
νων Δημόσιας Υγείας του άρθρου 10 του ν. 4675/2020 
(Α’ 54), για τις τεχνικές προδιαγραφές του προσυμπτω-
ματικού ελέγχου HPV-DNA TEST για τον καρκίνο του 
τραχήλου της μήτρας.

4. Την υπό στοιχεία 105788/ΕΞ/22.07.2022 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Ένταξη του 
Έργου με τίτλο «SUB2. Δευτερογενής Πρόληψη Υποέργο 
2.1 «Προληπτικά Τεστ κατά του Καρκίνου του Τραχήλου 
της Μήτρας και του Παχέος Εντέρου»» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 
5183480) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» 
(ΑΔΑ: 9ΤΣΟΗ-ΛΨΓ).

5. Την υπό στοιχεία 176277/ΕΞ/01.12.2022 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Τροποποίη-
ση απόφασης ένταξης του Έργου με τίτλο ’’Επιχορήγη-
ση του ΝΠΔΔ με ονομασία ΕΟΠΥΥ για την υλοποίηση 
«Προληπτικών Τεστ κατά του Καρκίνου του Τραχήλου 
της Μήτρας και του Παχέος Εντέρου» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 
5183480) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας’’» 
(ΑΔΑ: ΨΦΖΡΗ-ΝΞΡ).

6. Την υπό στοιχεία 79117/5-8-2022 απόφαση του Υφυ-
πουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία έχει 
εγκριθεί η ένταξη στο Π.Δ.Ε. 2022 και στη ΣΑΤΑ 091 του 
έργου με ενάριθμο 2022ΤΑ09100014 και τίτλο «SUB2. 
Δευτερογενής Πρόληψη Υποέργο 2.1 «Προληπτικά Τεστ 
κατά του Καρκίνου του Τραχήλου της Μήτρας και του 
Παχέος Εντέρου» (ΑΔΑ: 6ΑΡΩ46ΜΤΛΡ-Ψ6Δ).

7. Την υπό στοιχεία Β2β, Β1α/Γ.Π. 71978/13.12.2022 ει-
σήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης των 

Υπουργών Οικονομικών, Υγείας, Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης και Επικρατείας, υπό στοιχεία Δ1β/Γ.Π. οικ. 66354/
24.11.2022 (Β’ 6001) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑ-
ΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ HPV-DNA TEST τροποποιούνται ως ακολού-
θως:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
HPV-DNA εξέταση για προσυμπτωματικό έλεγχο καρ-

κίνου της μήτρας-προδιαγραφές:
1. Η εξέταση θα πρέπει να ανιχνεύει το γενετικό υλικό 

(DNA) τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) υψηλού ρίσκου 
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γονοτύπων του ιού HPV και συγκεκριμένα των 16, 18, 
31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 σε κλινικά 
δείγματα, με τεχνολογία Real-Time PCR.

2. Τα αντιδραστήρια που θα χρησιμοποιούνται για την 
πραγματοποίηση των αναλύσεων να φέρουν πιστοποί-
ηση CE-IVD.

3. Η εξέταση να μπορεί να πραγματοποιηθεί σε δείγ-
ματα που έχουν συλλεγεί σε υγρό υλικό μεταφοράς ιών 
ή κυτταρολογίας όπως PreservCyt, SurePath και άλλα 
παρόμοια.

4. Η εξέταση να ενδείκνυται για χρήση στην τυχαία 
διαλογή (primary screening) για εντοπισμό γυναικών 
με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου της μήτρας.

5. Να μπορεί να διατεθεί αυτοματοποιημένο προανα-
λυτικό σύστημα επεξεργασίας των δειγμάτων που σε 
συνεργασία με τον αναλυτή να αυτοματοποιεί τα περισ-
σότερα βήματα της διαδικασίας ελέγχου από την λήψη 
του δείγματος και μετά.

6. Η εξέταση να μπορεί να διαφοροποιήσει σε μία αντί-
δραση τους γονότυπους σε δύο ομάδες: την ομάδα 16, 
18 και την ομάδα με τους υπόλοιπους υψηλού κινδύνου 
γονοτύπους.

7. Η εξέταση να ενισχύει την L1 ή άλλες συντηρημένες 
περιοχές του γονιδιώματος του ιού. Σε περίπτωση που 
χρησιμοποιείται άλλη περιοχή του γονιδιώματος εκτός 
της L1 θα πρέπει να εξασφαλίζεται η υψηλή ειδικότητα 
και ευαισθησία της τεχνικής.

8. Η αντίδραση να συμπεριλαμβάνει εσωτερικό μάρτυ-
ρα ελέγχου ώστε να αποφεύγονται τα ψευδώς αρνητικά 
αποτελέσματα και να διασφαλίζεται η αξιοπιστία του 
αποτελέσματος.

Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-

σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Υγείας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

Υφυπουργός Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης Επικρατείας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Αριθμ. 97618 (2)
    Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου μέλους 

ΕΔΙΠ του Τμήματος Φιλοσοφίας της Σχολής Αν-

θρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πα-

νεπιστημίου Πατρών. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. ιζ’ του άρθρου 15 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141).
2. Την παρ. 7 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).
3. Την υπό στοιχεία 126603/Ζ2/29-7-2016 εγκύκλιο 

του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΑΔΑ: Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ).
4. Την υπ’ αρ. 77598/Ζ2/23.6.2022 απόφαση του Προϊ-

σταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαί-
δευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Γ΄ 1621/2022), με την οποία ο Ταμπάκης Χαράλαμπος 
του Βασιλείου μετατάχθηκε στο Πανεπιστήμιο Πατρών σε 
συσταθείσα οργανική θέση Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης 
και της δαπάνης της μισθοδοσίας του. Προσήλθε στις 
15.07.2022 και ανέλαβε αυθημερόν τα καθήκοντά του.

5. Την υπ’ αρ. 63917/31.08.2022 (Β΄ 4802/2022) πρυ-
τανική πράξη με την οποία διαπιστώθηκε η ένταξή του 
στο Τμήμα Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και 
Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

6. Το υπ΄ αρ. 96844/12.12.2022 έγγραφο του Τμήμα-
τος Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοι-
νωνικών Επιστημών με συνημμένη την απόφαση της 
υπ’ αρ. 125/16.11.2022 συνέλευσης του Τμήματος, περί 
καθορισμού του γνωστικού αντικειμένου μελών ΕΔΙΠ 
του Τμήματος.

7. Την αίτηση του Ταμπάκη Χαράλαμπου μέλους ΕΔΙΠ 
του Τμήματος Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών 
και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

8. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, δια-
πιστώνουμε:

Τον καθορισμό του γνωστικού αντικειμένου του Τα-
μπάκη Χαράλαμπου του Βασιλείου, μέλους ΕΔΙΠ του 
Τμήματος Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και 
Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, ως 
εξής: «Αρχαία Φιλοσοφία, Σύγχρονη Γαλλική Φιλοσοφία.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 14 Δεκεμβρίου 2022

Ο Πρύτανης 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ   
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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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