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1 Ιουνίου 2022

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Όροι και προϋποθέσεις νόμιμης παραγωγής, θέσης στην αγορά και κυκλοφορίας συμπληρωμάτων διατροφής που περιέχουν Κάνναβη του είδους Cannabis Sativa L.

2

Ορισμός ειδικοτήτων που θα λειτουργήσουν τα
Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης
(Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, και
τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)
του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.),
κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2022-2023.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ3(α)20492
(1)
Όροι και προϋποθέσεις νόμιμης παραγωγής, θέσης στην αγορά και κυκλοφορίας συμπληρωμάτων διατροφής που περιέχουν Κάνναβη του είδους Cannabis Sativa L.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Της παρ. 1 και της περ. (ιβ) της παρ. 2 του άρθρου 2
και της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 1316/1983 «Ίδρυση,
οργάνωση και αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού
Φαρμάκων (ΕΟΦ), της Εθνικής Φαρμακοβιομηχανίας
(ΕΦ), της Κρατικής φαρμακαποθήκης (Κ.Φ.) και τροποποίηση της φαρμακευτικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 3).
2. Των άρθρων 47 και 48 του ν. 3370/2005 «Οργάνωση - λειτουργία υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές
διατάξεις» (Α΄ 176).
3. Της παρ. 3 τoυ άρθρου 1 του ν. 4139/2013 «Νόμος
περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» και
ειδικότερα του εδαφίου γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 1 του
ν. 4139/2013 (Α΄ 74).
4. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου
2015 «Σχετικά με τα νέα τρόφιμα, την τροποποίηση του

Αρ. Φύλλου 2712

Κανονισμού (ΕΕ) 1161/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου και του Κανονισμού (ΕΚ) 1852/2001 της
Επιτροπής» (L 327/11.12.2015).
5. Του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2018/456 της
Επιτροπής της 19ης Μαρτίου 2018 «Σχετικά με τα διαδικαστικά στάδια της διαβούλευσης για τον καθορισμό του
καθεστώτος νέων τροφίμων σύμφωνα με τον Κανονισμό
(ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με τα νέα τρόφιμα» (L 77/20.3.2018).
6. Της υπό στοιχεία Γ5α/53625/19.9.2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Υγείας
«Εναρμόνιση της Εθνικής Νομοθεσίας προς την αντίστοιχη Κοινοτική ΟΔ/2002/46/ΕΚ «για την προσέγγιση των
νομοθεσιών των κρατών μελών περί συμπληρωμάτων
διατροφής» και κωδικοποίηση των ισχυουσών διατάξεων σε ενιαίο κείμενο - Επικαιροποιημένα Παραρτήματα
της ΟΔ/2002/46/ΕΚ, όπως ισχύουν» (Β΄ 3328).
7. Της υπ’ αρ. 1033/364487/2020 κοινή απόφαση των
Υπουργών Δικαιοσύνης και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ)
υπ' αρ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου (L 347 της 20.12.2013, σ. 608), του κατ'
εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 639/2014 της
Επιτροπής (L 181 της 20.6.2014, σ. 1) και του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 809/2014 της Επιτροπής
(L 227 της 31.7.2014, σ. 69), σχετικά με τη χορήγηση βασικής ενίσχυσης για την καλλιέργεια κάνναβης, καθώς
και των όρων και των προϋποθέσεων καλλιέργειας των
ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis sativa L της
παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4139/2013» (Β΄ 6021).
8. Του άρθρου 7 του ν.δ. 96/1973 «Περί της εμπορίας εν
γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών
προϊόντων» (Α΄ 172).
9. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄ 133).
10. 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).
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11. Tου π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Α΄ 7).
12. Tου π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (Α΄ 148).
13. Του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών και Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 155).
14. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
15. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
Β. Το υπ’ αρ. 36769/7.4.2022 (υπ’ αρ. 20492/8.4.2022
Υπουργείου Υγείας), διαβιβαστικό έγγραφο του Ε.Ο.Φ.
Γ. Την υπ’ αρ. 30768/7.4.2022 απόφαση - πρόταση του
Προέδρου του Ε.Ο.Φ.
Δ. Το υπό στοιχεία Β2α 22800/21.4.2022 έγγραφο της
Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με το οποίο,
με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιβάρυνση τόσο στον Κρατικό Προϋπολογισμό, όσο και στον
προϋπολογισμό των εποπτευόμενων από το Υπουργείο
Υγείας φορέων, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός της παρούσας είναι ο καθορισμός των ειδικών
όρων και προϋποθέσεων νόμιμης παραγωγής, θέσης
στην αγορά και κυκλοφορίας συμπληρωμάτων διατροφής που περιέχουν Κάνναβη του είδους Cannabis Sativa L,
στο πλαίσιο της υπό στοιχεία Γ5α/53625/19.9.2017 κοινής υπουργικής απόφασης «Εναρμόνιση της Εθνικής Νομοθεσίας προς την αντίστοιχη Κοινοτική ΟΔ/2002/46/ΕΚ
«για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών
περί συμπληρωμάτων διατροφής» και κωδικοποίηση
των ισχυουσών διατάξεων σε ενιαίο κείμενο - Επικαιροποιημένα Παραρτήματα της ΟΔ/2002/46/ΕΚ, όπως
ισχύουν» (Β΄ 3328), η οποία διέπει και τα προϊόντα που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας.
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής
Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εμπίπτουν όλα τα
προϊόντα που τίθενται στην αγορά ως συμπληρώματα
διατροφής, πληρούν τις προϋποθέσεις της υπό στοιχεία
Γ5α/53625/19.9.2017 (Β΄ 3328) κοινής υπουργικής απόφασης και τα οποία περιέχουν βρώσιμα συστατικά του
φυτού Cannabis Sativa L, με θρεπτικές ή φυσιολογικές
επιδράσεις, τα οποία επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται
στα τρόφιμα, τόσον αναφορικά με τα μέρη του φυτού
από τα οποία προέρχονται όσο και με την επεξεργασία
τους.
Σε περίπτωση που περιέχουν συστατικά τα οποία
εμπίπτουν στον ορισμό των «νέων τροφίμων» (“novel
foods”), θα πρέπει να έχουν λάβει προηγουμένως την
προβλεπόμενη από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 έγκριση νέου τροφίμου.
Σε περίπτωση αμφιβολίας, ως προς την κατάταξη ή μη
συστατικού στον ορισμό των «νέων τροφίμων» ή επιδίωξης θέσης συστατικού ως νέου τροφίμου στη Χώρα μας,
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θα τηρείται προηγουμένως η διαδικασία διαβούλευσης
του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2018/456 ενώπιον
του Γενικού Χημείου του Κράτους.
Απαγορεύεται απολύτως η χρήση ουσιών με ψυχοτρόπο δράση.
Άρθρο 3
1. Τα αναφερόμενα στο προηγούμενο άρθρο συστατικά πρέπει να αποδεικνύεται ότι προέρχονται από νόμιμη
καλλιέργεια του φυτού Cannabis Sativa L, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4139/2013
(Α΄ 74) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων
κοινών υπουργικών αποφάσεων, καθώς και της υπ’ αρ.
1033/364487/2020 (Β΄ 6021) κοινής υπουργικής απόφασης, καταχωρημένη στο Μητρώο καλλιεργητών ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης του άρθρου 5 αυτής και η
οποία έχει την άδεια καλλιέργειας του άρθρου 4 αυτής
ή, σε περίπτωση καλλιέργειας εκτός Ελλάδος, βεβαίωση
νόμιμης καλλιέργειας της αρμόδιας Αρχής της χώρας
καλλιέργειας.
2. Για το τελικό προϊόν (συμπλήρωμα διατροφής), θα
πρέπει να προσκομίζεται πιστοποιητικό ανάλυσης από
το οποίο να αποδεικνύεται η απουσία THC από αυτό.
Ειδικότερα, πρακτικά, από το πιστοποιητικό ανάλυσης
θα πρέπει να προκύπτει ότι η περιεκτικότητα σε THC
δεν υπερβαίνει το όριο ποσοτικοποίησης (μη ποσοτικοποιήσιμα ίχνη) της πλέον ευαίσθητης αναλυτικής
μεθόδου. Ως κατάλληλη ευαίσθητη αναλυτική τεχνική
προσδιορισμού της THC ορίζεται η HPLC (με όριο ποσοτικοποίησης της τάξης του 0,1 mg/l) ή η LC/MS-MS
(με όριο ποσοτικοποίησης της τάξης του 0,001 mg/l).
Το πιστοποιητικό πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτική
αναφορά του παρασκευαστή με τα στοιχεία επικύρωσης
της συγκεκριμένης μεθόδου, ώστε να διασφαλίζεται η
αξιοπιστία των αποτελεσμάτων που προκύπτουν με την
εφαρμογή της.
Άρθρο 4
Πρόσθετα δικαιολογητικά
Επιπλέον των αναφερομένων στο προηγούμενο άρθρο και την υπό στοιχεία Γ5α/53625/19.9.2017 κοινή
υπουργική απόφαση και ειδικότερα των προβλεπομένων από τις παρ. 1 Ι), ΙΙ), 2 και 3 του άρθρου 10 της κοινής
υπουργικής απόφασης περί συμπληρωμάτων διατροφής
(Β΄ 3328), ο παρασκευαστής ή ο θέτων σε κυκλοφορία
στην Ελλάδα συμπλήρωμα διατροφής που εμπίπτει στο
πεδίο εφαρμογής της παρούσας, προσκομίζει:
- Το πιστοποιητικό ανάλυσης πρώτων υλών και του
τελικού προϊόντος συνοδευόμενο από την αναλυτική
μέθοδο ελέγχου της παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας.
- Ειδικά για την αναλυτική μέθοδο προσδιορισμού της
THC θα πρέπει να προσκομίζονται και όλα τα αναγκαία
στοιχεία επικύρωσης
- Πρόσφατο πιστοποιητικό του στοιχείου α) της παρ. 1
του άρθρου 3 της παρούσας.
- Διάγραμμα ροής της παραγωγικής διαδικασίας.
Άρθρο 5
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, τα προϊόντα
που τίθενται στην αγορά ως συμπληρώματα διατρο-

Τεύχος B’ 2712/01.06.2022

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

φής και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της, οφείλουν
να συμμορφώνονται πλήρως προς τις διατάξεις της
παρούσας, καθώς και τις διατάξεις της υπό στοιχεία
Γ5α/53625/2017 (Β΄ 3328) κοινή υπουργική απόφαση
περί συμπληρωμάτων διατροφής.
Άρθρο 6
Μεταβατικές διατάξεις
1. Προϊόντα που έχουν τεθεί στην ελληνική αγορά
μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας, με συστατικά
προερχόμενα από το φυτό Cannabis Sativa L ως συμπληρώματα διατροφής κατά την έννοια της υπό στοιχεία
Γ5α/53625/19.9.2017 (Β΄ 3328) κοινής υπουργικής απόφασης οφείλουν να συμμορφωθούν πλήρως προς τις
διατάξεις της, καθώς και τις διατάξεις της παρούσας, το
αργότερο εντός προθεσμίας δεκαοκτώ (18) μηνών από
της δημοσιεύσεως της παρούσας, υπό τις ακόλουθες,
σωρευτικά, προϋποθέσεις, που πρέπει να τηρεί ο θέσας
το προϊόν σε κυκλοφορία:
Α) τηρούν Αρχείο ανά πάσα στιγμή διαθέσιμο για έλεγχο στον ΕΟΦ με τα ακόλουθα στοιχεία:
- τα φορολογικά παραστατικά από τα οποία αποδεικνύεται η θέση του προϊόντος στην ελληνική αγορά προ
της ενάρξεως ισχύος της παρούσας,
- πλήρη στοιχεία του παρασκευαστή, του θέτοντος σε
κυκλοφορία το προϊόν στην Ελλάδα και της ονομασίας
του προϊόντος.
Β) Εντός μηνός από της ενάρξεως ισχύος της παρούσας φέρουν επισήμανση του προϊόντος, σύμφωνη με τις διατάξεις της παρούσας και της υπό στοιχεία
Γ5α/53625/19.9.2017 (Β΄ 3328) κοινής υπουργικής απόφασης.
Γ) Σε περίπτωση που, κατά τη μεταβατική περίοδο,
απαγορευθεί η βρώση ή χρήση ουσίας ή συστατικού
που περιέχουν, ο παρασκευαστής / θέτων στην αγορά,
οφείλει να τα ανακαλέσει και να τα αποσύρει άμεσα από
την αγορά.
Δ) υποβάλουν τουλάχιστον τρείς μήνες προ της λήξης
της μεταβατικής περιόδου, γνωστοποίηση στον ΕΟΦ
συνοδευόμενη από (α) τα δικαιολογητικά, στοιχεία
και τέλη της υπό στοιχεία Γ5α/53625/19.9.2017 κοινής
υπουργικής απόφασης και ιδίως των παρ. 1 Ι), ΙΙ), 2 και
3 του άρθρου 10 αυτής (Β΄ 3328) και (β) της παρούσας
και ιδίως του άρθρου 4, σε πλήρη συμμόρφωση με τις
διατάξεις τους.
Τυχόν υποβαλλόμενες γνωστοποιήσεις προϊόντων,
εντός της μεταβατικής περιόδου, που δεν πληρούν τους
όρους (α) της υπό στοιχεία Γ5α/53625/19.9.2017 κοινής
υπουργικής απόφασης και ιδίως των παρ. 1 Ι), ΙΙ), 2 και
3 του άρθρου 10 αυτής (Β΄ 3328) και (β) της παρούσας
και ιδίως του άρθρου 4, σε πλήρη συμμόρφωση με τις
διατάξεις τους, θα θεωρούνται μη έγκυρες και θα συνεπάγονται μη νόμιμη κυκλοφορία του προϊόντος.
2. Δεν εμπίπτουν στις μεταβατικές διατάξεις της παρούσας προϊόντα φερόμενα ως συμπληρώματα διατροφής που περιέχουν ουσία με ψυχοτρόπο δράση.
3. Σε περίπτωση παράβασης των όρων του παρόντος
άρθρου επιβάλλονται άμεσα οι κυρώσεις του άρθρου 14
της υπό στοιχεία Γ5α/53625/19.9.2017 (Β΄ 3328) κοινής
υπουργικής απόφασης.
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Άρθρο 7
Τελικές διατάξεις
Για κάθε ζήτημα που δεν ρυθμίζεται ειδικώς από τις
διατάξεις της παρούσας, εφαρμόζονται πλήρως οι διατάξεις της υπό στοιχεία Γ5α/53625/19.9.2017 (Β΄ 3328)
κοινής υπουργικής απόφασης, του ν. 1316/1983 και του
ν.δ. 96/1973.
Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Μαΐου 2022
ΟΙ Υπουργοί
Υγείας

Δικαιοσύνης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
Ι

Αριθμ. Γ6α/Γ.Π.23735
(2)
Ορισμός ειδικοτήτων που θα λειτουργήσουν τα
Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης
(Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, και τα
Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)
του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.),
κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2022-2023.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 58 του ν. 4316/2014 «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας,
ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 270) όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ. 3 του άρθρου 51 του ν. 4384/2016 (Α΄ 78),
β. του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης,
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο
αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής
κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση
της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής
Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό
Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254),
γ. του άρθρου 4 του ν. 4777/2021 « Εισαγωγή στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής
ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α΄ 25),
δ. της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού
της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), η οποία κυρώθηκε με
το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (A΄ 76),
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ε. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (Α΄ 148), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 81
του ν. 4600/2019 (Α΄ 43),
στ. του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 155),
ζ. της υπό στοιχεία Υ32/9.9.2021 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα» (Β΄ 4185).
2. Την υπό στοιχεία Κ5/160259/2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κανονισμός Λειτουργίας
Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που
υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας
(Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β΄ 5837).
3. Την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π.12972/22.5.2015 απόφαση
του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «Ίδρυση Δημοσίων
Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ), αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας» (Β΄ 1038), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π.24571/8.7.2015
(Β΄ 1553) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας.
4. Την παρ. 1 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία Γ4α/
Γ.Π.55004/15/13.6.2016 κοινής υπουργικής απόφασης
«Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την οργάνωση, τη
λειτουργία, το προσωπικό καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) του ν. 4186/2013 αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας» (Β΄ 2049), καθώς και την υπό
στοιχεία Α5/4898/6.9.1999 κοινή υπουργική απόφαση
«Ίδρυση Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης στο
Ε.Κ.Α.Β.» (Β΄ 1748).
5. Την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π.οικ.62149/11.8.2016
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «ΡύθμιΑ/Α
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ση ειδικότερων θεμάτων της διαδικασίας επιλογής καταρτιζόμενων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής
Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) του ν. 4186/2013 αρμοδιότητας
Υπουργείου Υγείας» (Β΄ 2742).
6. Το υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π.οικ.80418/1.10.2018
έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «Σχετικά με την περ. β της παρ. 4 της με υπό στοιχεία
Γ6α/Γ.Π.οικ.33346/30.4.2018 απόφασης» (ΑΔΑ: ΨΝΕΧ465ΦΥΟ-ΠΡΖ).
7. Την υπό στοιχεία 54909/ΓΓ1/18.5.2021 εγκύκλιο της
Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν. «Ενημέρωση σχετικά με την εισαγωγή καταρτιζομένων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. με την υποβολή
παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου».
8. Τις προτάσεις των Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου
Υγείας καθώς και το υπ’ αρ. 16914/14.4.2022 έγγραφο
του Ι.Ε.Κ. Ε.Κ.Α.Β. Αθηνών, το υπ’ αρ. 5764/13.4.2022
έγγραφο του Ι.Ε.Κ. Ε.Κ.Α.Β. Θεσσαλονίκης και το υπ’ αρ.
2654/13.4.2022 έγγραφο του Ι.Ε.Κ. Ε.Κ.Α.Β. Ηρακλείου
Κρήτης, για τις ειδικότητες με τις οποίες θα λειτουργήσουν κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2022-2023.
9. Την αναγκαιότητα της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των Δ.Ι.Ε.Κ., αρμοδιότητας Υπουργείου
Υγείας.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με την υπό στοιχεία
Β1α/οικ. 26234/10.5.2022 εισήγηση του προϊσταμένου
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Υγείας, αποφασίζουμε:
Τον ορισμό των ειδικοτήτων που θα λειτουργήσουν
τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης
(Δ.Ι.Ε.Κ.), αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Εθνικού
Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), για την εκπαιδευτική
περίοδο 2022 - 2023, ως ακολούθως:

ΔΙΕΚ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΙΕΚ 1ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ

1.

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ.

1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)

2.

Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

1. Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)

3.

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

1. Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)

4.

Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ «ΚΑΤ»

1. Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)

5.

Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
«Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)
ΔΙΕΚ 2ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

6.

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο
κατατάξεις)

7.

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»
κατατάξεις)

8.

Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
«Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

1. Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)
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9.
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ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ - ΓΕΝΙΚΟΥ 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ

10. Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»

Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)
Διασώστης - Πλήρωμα ασθενοφόρου (Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)

11. Γ.Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»

Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)
Διασώστης - Πλήρωμα ασθενοφόρου (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)

12. Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ
«Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)

13. Γ.Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»

1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)

14. Γ.Ν.ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας ( Α΄ και Γ΄ εξάμηνo κατατάξεις)

15. Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΪΟ

Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (Α΄ εξάμηνο)
Διασώστης - Πλήρωμα ασθενοφόρου (Α΄ και Γ΄ εξάμηνo κατατάξεις)
Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)
ΔΙΕΚ 3ης Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

16. Γ.Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)
17. Γ.Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)

18. Γ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»

1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)

19. Γ.Ν. ΒΕΡΟΙΑΣ

1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις

20. Γ.Ν. ΕΔΕΣΣΑΣ

1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)

21. Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (Α΄ εξάμηνο)
Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)
ΔΙΕΚ 4ης Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

22. Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ και Γ΄ εξάμηνo κατατάξεις)

23. Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ και Γ εξάμηνο κατατάξεις)
24. Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)

25. Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ

1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)

26. Γ.Ν. ΞΑΝΘΗΣ

1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)

27. Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ

Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ εξάμηνο)
Διασώστης - Πλήρωμα Ασθενοφόρου ( Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)
Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου (Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)

28. Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
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ΔΙΕΚ 5ης Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
29. Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)

30. Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)
Διασώστης - Πλήρωμα Ασθενοφόρου (Α΄ εξάμηνο)

31. Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ εξάμηνο)
Διασώστης - Πλήρωμα Ασθενοφόρου (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)
Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου (Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)

32. Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)

33. Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

1. Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Α΄ εξάμηνο
και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)

34. Γ.Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ εξάμηνο και Γ΄ εξάμηνο
κατατάξεις)

35. Γ.Ν. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΕΚ 6ης Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
36. Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)

37. Γ.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)

38. Γ.Ν. ΑΓΡΙΝΙΟΥ

1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)

39. Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας ( Α΄ και Γ’ εξάμηνο κατατάξεις)

40. Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ

Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ εξάμηνο)
Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)

41. Γ.Ν. ΦΙΛΙΑΤΩΝ

1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)

42. Γ.Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (Α΄ εξάμηνο και Γ΄ εξάμηνο
κατατάξεις)
Διασώστης - Πλήρωμα Ασθενοφόρου (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)

43. Γ.Π.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)
44. Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΚ 7ης Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ

45. Γ.Ν.ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

1. Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)

46 Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ - ΠΑΝΑΝΕΙΟ»

1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)

47. Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

1. Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις (Α΄ και Γ΄ εξάμηνο
κατατάξεις )

48. Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου (Α΄ εξάμηνο)
Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (Γ΄ εξάμηνο κατατάξεις)
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49. Ι.Ε.Κ. ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΑΣ

Διασώστης - Πλήρωμα Ασθενοφόρου

50. Ι.Ε.Κ. ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διασώστης - Πλήρωμα Ασθενοφόρου

51. Ι.Ε.Κ. ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Διασώστης - Πλήρωμα Ασθενοφόρου

Τα ανωτέρω Δ.Ι.Ε.Κ. θα λειτουργήσουν, εφόσον συγκεντρώσουν τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό καταρτιζόμενων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του
άρθρου 4 της υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π.55004/15/13.6.2016
κοινής υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση θεμάτων που
αφορούν την οργάνωση, τη λειτουργία, το προσωπικό
καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.)
του ν. 4186/2013 αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας»
(Β΄ 2049).
Οι αιτήσεις των υποψήφιων καταρτιζόμενων για εγγραφές στο Α΄ εξάμηνο σπουδών θα υποβάλλονται από
την 1η έως την 15η Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους,
στο Δ.Ι.Ε.Κ. που επιθυμούν να φοιτήσουν, μετά από σχετική προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας. Την ίδια χρονική
περίοδο οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ., καθώς και οι κάτοχοι ισοτίμων τίτλων, δύνανται να εγγράφονται στο Γ΄ εξάμηνο
σπουδών υποβάλλοντας σχετική αίτηση στο Δ.Ι.Ε.Κ. που
επιθυμούν να φοιτήσουν.
Οι κάτοχοι ΒΕΚ των Ι.Ε.Κ. και του Μεταλυκειακού
Έτους - Τάξη Μαθητείας δύνανται να κατατάσσονται σε
συναφείς ειδικότητες των Δ.Ι.Ε.Κ. με απαλλαγή από τα
μαθήματα τα οποία έχουν ήδη διδαχθεί ή κατατάσσονται
σε εξάμηνο πέραν του Α΄ και σε συναφείς ειδικότητες,
υποβάλλοντας σχετική αίτηση από την 1η έως την 15η
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Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, στο Δ.Ι.Ε.Κ. που επιθυμούν να φοιτήσουν.
Καταρτιζόμενος που επιθυμεί μετεγγραφή σε άλλο
Δ.Ι.Ε.Κ. δύνανται να την πραγματοποιήσει με υποβολή
αίτησης στο Δ.Ι.Ε.Κ. που επιθυμεί να φοιτήσει από την 1η
έως και την 10η Ιουλίου εκάστου έτους. Την ίδια χρονική
περίοδο δύνανται να υποβληθούν αιτήσεις για αλλαγή
ειδικότητας καταρτιζόμενων που φοιτούν στο Β΄ ή στο Γ΄
εξάμηνο σπουδών σε άλλη συναφή ειδικότητα, εφόσον
οι δύο ειδικότητες είχαν κοινό πρόγραμμα στα προηγούμενα εξάμηνα, όπως προκύπτει από τους Οδηγούς
Κατάρτισης.
Τα Ι.Ε.Κ. του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας
(Ε.Κ.Α.Β.) Αθήνας , Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου Κρήτης θα δέχονται αιτήσεις υποψήφιων καταρτιζόμενων
για εγγραφές στο Α΄ εξάμηνο σπουδών καθώς και αιτήσεις υποψήφιων εκπαιδευτών από 25.8.2022 έως και
1.9.2022, μετά από σχετική προκήρυξη του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Μαΐου 2022
Η Αναπληρώτρια Υπουργός
ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

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)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

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

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02027120106220008*

