
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Αριθμ. Α1α/οίκ. 9831 
Προκήρυξη πλήρωσης τριών (3) θέσεων Επίκου-

ρων Καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας 

Υγείας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Του άρθρου 14 παρ. 2 περ. β του ν. 2190/1994 «Σύ-

σταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού 
και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ Α’ 28) όπως τρο-
ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

β) Του άρθρου 11 ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνι-
κής οικονομίας-Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση 
της δημοσιονομικής κρίσης (ΦΕΚ Α’ 40), όπως ισχύει.

γ) Του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλ-
λήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α’ 26).

δ) Του ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δη-
μοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, 
μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και με-
ταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασια-
κές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 74) 
μέρος ΣΤ’ Κεφάλαιο Γ όπως ισχύει.

ε) Του άρθρου 3 του ν. 2194/1994 «Αποκατάσταση του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 
34), όπως ισχύει.

στ) Του άρθρου δέκατου τρίτου του ν. 4286/2014 «Γε-
νικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών 
νοσοκομείων-σύσταση και καταστατικό της εταιρείας 
με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσο-
κομείων ανώνυμη εταιρεία» - Προσαρμογή στο Εθνικό 
Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης 
Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 
2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 194), όπως 
ισχύει.

ζ) Του άρθρου 28 ν. 4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και 
περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδο-
μένων του δημόσιου τομέα» (ΦΕΚ Α’ 237), όπως ισχύει.

η) Του άρθρου 22 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ Α’ 17) «Ρύθμιση 
θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, 

της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατά-
ξεις», στο οποίο ρυθμίζονται θέματα της Εθνικής Σχολής 
Δημόσιας υγείας (ΦΕΚ Α’ 17).

ι) Των άρθρων 5 και 10 του π.δ. 1233/1981 «Περί Οργα-
νώσεως και Λειτουργίας της Υγειονομικής Σχολής Αθη-
νών και περί προσόντων και διαδικασίας διορισμού του 
προσωπικού αυτής» (ΦΕΚ 306/16-10-1981).

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

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

2. Το απόσπασμα πρακτικού της 441ης/14.09.2018 
τακτικής συνεδρίασης του Συλλόγου των Καθηγητών 
της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας.

3. Το αρ. πρωτ.: ΕΣΔΥ/οικ.3342/26.09.2018 έγγραφο 
του Κοσμήτορα της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας 
με το οποίο μας ζητήθηκε η πλήρωση κενών θέσεων.

4. Το αρ. πρωτ.: Β1α/οικ.78571/12.10.2018 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών 
αναφορών.

5. Το αρ. πρωτ.: Α1α/οικ.83103/30.10.2018 αίτημα του 
Υπουργείου Υγείας με το οποίο ζητήθηκε η πλήρωση 
των τριών (3) θέσεων.

6. Το αρ. πρωτ.: 2/81665/δπγκ/15.11.2018 έγγραφο 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σχετικά με την 
κάλυψη της απαιτούμενης δαπάνης.

7. Την αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.8/41577/10.01.2019 απόφα-
ση της Επιτροπής της Πράξης του Υπουργικού Συμβου-
λίου 33/2006 (άρθρο 2, παρ 1), με την οποία εγκρίθηκε 
η πλήρωση τριών (3) επίκουρων θέσεων στην Ε.Σ.Δ.Υ., 
αποφασίζουμε:

Προκηρύσσουμε την πλήρωση των κατωτέρω τριών 
(3) κενών θέσεων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, 
με 3ετή θητεία και δυνατότητα ανανέωσης για άλλη μία 
τριετία σε βαθμίδα και γνωστικό αντικείμενο, ως εξής:

Α. Μία (1) θέση Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό 
αντικείμενο «Επιδημιολογία» με έμφαση στη Μεθοδο-
λογία της Έρευνας.

Β. Μία (1) θέση Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό 
αντικείμενο «Κοινωνιολογία» με έμφαση στη Μετανά-
στευση και τη Δημόσια Υγεία.

Γ. Μία (1) θέση Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό 
αντικείμενο «Οικονομικά της Υγείας» με έμφαση στην 
Οικονομική Αξιολόγηση της Τεχνολογίας Υγείας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ
ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙ:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών-μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσοι αποκτούν την ελληνική 
ιθαγένεια με πολιτογράφηση δεν μπορούν να διορι-
στούν πριν από τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την 
απόκτηση της. Δικαιούνται επίσης να είναι υποψήφιοι και 
όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφη-
ση, αλλά δεν έχει παρέλθει έτος από την απόκτηση της, 
εφόσον μέχρι την απόκτηση της ήταν πολίτες κράτους-
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για τους πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 
Ενώσεως απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας, 
η οποία αποδεικνύεται με πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτ-
λο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι ή απολυτήριου ελληνικού 
Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή Πιστοποιητικό Ελλη-
νομάθειας Γ1 (πολύ καλή) ή Γ2 (άριστη) που χορηγείται 
από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

2. Να έχουν την υγεία που τους επιτρέπει την εκτέλεση 
των καθηκόντων της αντίστοιχης θέσης.

3. Προκειμένου περί ανδρών μέχρι την ημερομη-
νία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να 
έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις 
ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί απ’ αυτές. Δεν απαιτείται 
εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους 
πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για 
τους οποίους δεν προβλέπεται στην χώρα τους τέτοιο 
κώλυμα.

4. Οι γιατροί να έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση 
υπηρεσίας υπαίθρου ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί.

5. Να μην υπάρχει κώλυμα διορισμού από ποινική κα-
ταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη 
όπως ορίζονται στο ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α’/9-2-2007) 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Υπαλλή-
λων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις» ούτε 
κατά τον χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των 
αιτήσεων, ούτε κατά τον χρόνο διορισμού.

II. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟ
Α. Για τη θέση Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντι-

κείμενο «Επιδημιολογία» με έμφαση στη Μεθοδολογία 
της Έρευνας.

• Διδακτορικό δίπλωμα της Ιατρικής Σχολής Πανεπι-
στημίων του εσωτερικού ή ισοτίμων σχολών του εξωτε-
ρικού συναφές με τον ειδικό γνωστικό αντικείμενο της 
προς πλήρωση θέσης.

• Αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι 
ο υποψήφιος έχει ασχοληθεί ειδικά και αποδεδειγμένα με 
τον αντίστοιχο κλάδο και να έχει συμβάλλει με πρωτό-
τυπες εργασίες ή άλλες επιστημονικές ή επαγγελματικές 
δραστηριότητες στην προαγωγή του κλάδου αυτού.

Β. Για τη θέση Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντι-
κείμενο «Κοινωνιολογία» με έμφαση στη Μετανάστευση 
και τη Δημόσια Υγεία.

• Διδακτορικό δίπλωμα σε θέμα σχετικό με τη θέση, 
Σχολών των Πανεπιστημίων του εσωτερικού ή ισοτίμων 
σχολών του εξωτερικού.

• Αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι 
ο υποψήφιος έχει ασχοληθεί ειδικά και αποδεδειγμέ-
να με τον αντίστοιχο κλάδο και να έχει συμβάλλει με 

πρωτότυπες εργασίες ή άλλες επιστημονικές ή επαγ-
γελματικές δραστηριότητες στην προαγωγή του κλάδου 
αυτού.

Γ. Για τη θέση Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό 
αντικείμενο «Οικονομικά της Υγείας» με έμφαση στην 
Οικονομική Αξιολόγηση της Τεχνολογίας Υγείας.

• Διδακτορικό δίπλωμα σε θέμα σχετικό με τη θέση, 
Σχολών των Πανεπιστημίων του εσωτερικού ή ισοτίμων 
σχολών του εξωτερικού.

• Αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι 
ο υποψήφιος έχει ασχοληθεί ειδικά και αποδεδειγμένα με 
τον αντίστοιχο κλάδο και να έχει συμβάλλει με πρωτό-
τυπες εργασίες ή άλλες επιστημονικές ή επαγγελματικές 
δραστηριότητες στην προαγωγή του κλάδου αυτού.

Επιπλέον απαιτείται ως πρόσθετο προσόν διορισμού 
για όλους τους υποψηφίους η καλή γνώση μίας τουλά-
χιστον ξένης γλώσσας, Αγγλικής, Γαλλικής, ή Γερμανικής, 
η οποία αποδεικνύεται με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά 
σπουδών.

III. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν:
1) Αίτηση υποψηφιότητας, μαζί με όλα τα αναγκαία 

για κρίση δικαιολογητικά, τα οποία είναι:
2) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρονται 

οι σπουδές και οι ασχολίες του, αποδεικνυόμενες με τα 
νόμιμα παραστατικά.

3) Αντίγραφα πτυχίων και λοιπών τίτλων σπουδών 
καθώς και τίτλων γλωσσομάθειας.

Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του 
εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές 
βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της 
αίτησης για αναγνώρισης της ισοτιμίας, με υποχρέωση 
προσκόμισης της βεβαίωσης ισοτιμίας το αργότερο κατά 
τον χρόνο της κρίσης.

4) Επιστημονικά δημοσιεύματα και αναλυτικό υπό-
μνημα αυτών.

5) Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-
μοσιεύματα.

6) Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-
αβατηρίου.

7) Βεβαίωση εκπλήρωσης της υποχρεωτικής θητείας 
υπαίθρου (για τους γιατρούς).

8) Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου στο οποίο 
θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της 
ελληνικής ιθαγένειας, του οποίου η γνησιότητα θα βε-
βαιωθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία πριν από την 
έκδοση της σχετικής πράξης διορισμού. Προκειμένου 
για πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής τους κράτους την 
ιθαγένειας του οποίου έχει ο υποψήφιος.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων με τα απαιτούμενα δικαι-
ολογητικά θα υποβάλλονται στην Εθνική Σχολή Δημό-
σιας Υγείας (Λ. Αλεξάνδρας 196) σε ηλεκτρονική μορφή 
(CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε έντυπη μορφή 
μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την επομένη 
της δημοσίευσης της προκήρυξης στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολό-
κληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά 
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νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η 
λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη 
ημέρα.

IV) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΖΗΤΗΘΟΥΝ ΑΥΤΕΠΑΓ-
ΓΕΛΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ:

1) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης.
2) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης.
V) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΖΗΤΗΘΟΥΝ ΜΟΝΟ ΑΠΟ 

ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ 
ΤΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΤΟΥΣ:

1) Γνωματεύσεις α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και 
β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών που να 
πιστοποιούν την υγεία του υποψηφίου να ασκεί τα κα-
θήκοντα της αντίστοιχης θέσης.

2) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία οι 
υποψήφιοι δηλώνουν ότι δεν κατέχουν άλλη θέση και 
δεν έχουν άλλη απασχόληση στον ευρύτερο Δημόσιο 
ή Ιδιωτικό Τομέα.

VI) ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Στο αντίγραφο τίτλου σπουδών θα πρέπει να αναγρά-

φεται ο βαθμός και το έτος κτήσης αυτού. Σε περίπτωση 
που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό 
ή με ακέραιο αριθμό πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση 
της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό. Εάν 
ο τίτλος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης έχει αποκτηθεί 
στην αλλοδαπή απαιτείται μόνο: Πράξη αναγνώρισης 
από ΔΟΑΤΑΠ για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου 
και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη 
βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πιστοποι-
ητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό 
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) Περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας και αντι-
στοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθ-
μολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.

Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό 
αναγνώρισης δεν προκύπτει Το γνωστικό αντικείμενο, 
απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που 
χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό 
αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της. 

Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται στους αλλοδα-
πούς τίτλους αντιστοιχία βαθμολογικής η αξιολογικής 

κλίμακας με τη βαθμολογική ή αξιολογική κλίμακα τίτ-
λων της ημεδαπής ο σχετικός τίτλος χαρακτηρίζεται ως 
αδιαβάθμητος (ν. 3328/2005 άρθρα 8).

Όσον αφορά το αντίγραφο του διδακτορικού διπλώμα-
τος, θα συνοδεύεται με βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο 
που να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, εφόσον τούτο 
δεν προκύπτει σαφώς από τον προσκομιζόμενο τίτλο.

Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται 
μόνον πράξη αναγνωρίσεως του τίτλου τον Διεπιστη-
μονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών 
και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) Περί ισοτιμίας, που να 
έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας 
υποβολής των αιτήσεων και σε περίπτωση που από την 
πράξη αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντι-
κείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που 
χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό 
αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
α) Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία ή ισοτιμία και αντι-

στοιχία του πτυχίου αλλοδαπής αναγνωρίζεται μόνον 
εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου είναι και κάτοχος μετα-
πτυχιακού διπλώματος, δεν αναγνωρίζεται ισοτιμία του 
μεταπτυχιακού διπλώματος και επομένως δεν λογίζεται 
ως μεταπτυχιακός τίτλος.

β) Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος συ-
μπληρώνει ή ενσωματώνεται στο βασικό, δεν λογίζεται 
ως μεταπτυχιακός τίτλος.

γ) Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύ-
ονται από νόμιμες μεταφράσεις και να έχουν επικυρωθεί 
πρωτίστως από δικηγόρο.

δ) Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες 
μπορούν να απευθύνονται στην Εθνική Σχολή Δημόσιας 
Υγείας (Λ. Αλεξάνδρας 196, τηλ. 213 - 2010140)

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολο-
γισμό του Υπουργείου Υγείας (Φορέας 1015.903 και του 
Αναλυτικού Λογαριασμού Εξόδων (ΑΛΕ) της κατηγορίας 
212 και 219)

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2019

Ο Υπουργός
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ
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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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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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