
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Υπαγωγή ασφαλισμένων στο πρώην ΤΣΠΕΑΘ 
στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.  4554/2018 
(ΦΕΚ 130 Α’).

2 Υπαγωγή των από 1.1.1993 ασφαλισμένων με πα-
ράλληλη ασφάλιση μέχρι 31.12.2016 σε πρώην 
Φορείς Ασφάλισης, στις διατάξεις του άρθρου 3 
του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130 Α’).

3 Υπαγωγή των ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ με 
δραστηριοποίηση σε περιοχές με ειδικά πληθυ-
σμιακά κριτήρια, στις διατάξεις του άρθρου 3 του 
ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 30 Α’).

4 Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων στο Πα-
νεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «ΠΑ-
ΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ».

5 Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων του Γενι-
κού Νοσοκομείου Μεσσηνίας.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

6 Διόρθωση σφάλματος στην 48270/19-09-2018 
απόφαση του Πρύτανη του Εθνικού Μετσό-
βιου Πολυτεχνείου, που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 4911/τ.Β’/02.11.2018.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. Φ.Δ15/Α/60089/1662/ (1)
Υπαγωγή ασφαλισμένων στο πρώην ΤΣΠΕΑΘ 

στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4554/2018 

(ΦΕΚ 130 Α’). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4554/2018 (Α’ 130).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 90 του Κώδικα νο-

μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 (Α’ 168) «Οργανισμός 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης», όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (Α’ 29) 
«Μετονομασία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την αριθμ. Υ5/27.01.2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Β’ 204).

7. Την αριθμ. Υ55/29.08.2018 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» 
(Β’ 3715).

8. Τις διατάξεις του π.δ.  73/2015 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116).

9. Την αριθμ. οικ. 44549/Δ9.12193/9.10.2015 
(ΦΕΚ  2169  Β’) υπουργική απόφαση «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο 
Πετρόπουλο», όπως έχει τροποποιηθεί με τις αριθμ. 
ΟΙΚ.54051/Δ9.14200/22.11.2016 (ΦΕΚ 3801 Β’) και οικ. 
59285/18416/12.12.2017 (ΦΕΚ 4503 Β’) υπουργικές απο-
φάσεις.

10. Το αριθμ. Οικ.60175/631/16/11/2018 εισηγητικό 
σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, βάσει του άρθρου 24 
παρ. 5 περίπτωση ε’ του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α’), όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 παρ. 1 του ν. 4487/2017 
(Α’ 110), σύμφωνα με το οποίο δεν θα δημιουργηθεί δη-
μοσιονομική επιβάρυνση στον προϋπολογισμό έτους 
2019 και των επόμενων ετών του ΕΦΚΑ.

11. Τη γνωμοδότηση της από 25.9.2018 συνεδρίασης 
του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης (Σ.Κ.Α.), απο-
φασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής-Διαδικασία-Προϋποθέσεις

1. Οι δημοσιογράφοι παλαιοί ασφαλισμένοι κατά τη 
διάκριση του ν. 2084/1992 (υπακτέοι στην υποχρεωτική 
ασφάλιση μέχρι την 31.12.1992) προερχόμενοι από το 
πρώην ΤΣΠΕΑΘ, οι οποίοι διατηρούσαν παράλληλα Δελ-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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τίο Παροχής Υπηρεσιών για δημοσιογραφικές υπηρεσίες 
και εξ αιτίας αυτού κρίθηκαν υπακτέοι στην ασφάλιση 
του πρώην ΟΑΕΕ δύνανται να αιτηθούν τη διαγραφή 
των βεβαιωμένων και μη οφειλών τους προς τον πρώην 
ΟΑΕΕ, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πρόσθετων τελών, 
τόκων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων. Τυχόν 
καταβληθέντα από τους ασφαλισμένους αυτούς ποσά 
έναντι των ανωτέρω οφειλών δεν επιστρέφονται και 
δεν αναζητούνται, λαμβάνονται όμως υπόψη κατά τον 
κανονισμό της σύνταξης σύμφωνα με τις ειδικότερες 
προβλέψεις του ν. 4387/2016.

2. Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ηλε-
κτρονικά.

3. Προϋποθέσεις υπαγωγής του αιτούντα στις δια-
τάξεις του άρθρου 3 του ν. 4554/2018, ορίζονται: α) η 
υπαγωγή στους δύο φορείς να έλαβε χώρα για δημο-
σιογραφικές υπηρεσίες και β) η πλήρης ασφάλιση στο 
πρ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κατά το χρονικό διάστημα για το οποίο 
ζητείται η διαγραφή οφειλών από τον πρ. ΟΑΕΕ. Η προ-
ϋπόθεση της πλήρους ασφάλισης συντρέχει ακόμη και 
όταν δεν έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές κατά 
το επίμαχο χρονικό διάστημα.

4. Οι ρυθμίσεις του παρόντος εφαρμόζονται στις πε-
ριπτώσεις υπακτέων σε αυτές προσώπων των οποίων 
οι υποθέσεις βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διοικητικής διαδικασίας ακόμη κι αν η υπαγωγή στην 
ασφάλιση έχει χωρήσει με δικαστική απόφαση.

5. Από την υποβολή αιτήσεως υπαγωγής στις διατάξεις 
της παρούσας εκ μέρους του ενδιαφερομένου μέχρι την 
έκδοση απόφασης από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα, 
αναστέλλονται τα μέτρα διοικητικής εκτέλεσης σε βάρος 
του οφειλέτη. Η ανωτέρω αναστολή δεν επέρχεται σε πε-
ρίπτωση προδήλως αβάσιμης ή προσχηματικής αίτησης.

Άρθρο 2
Έναρξη εφαρμογής

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2018

Ο Υφυπουργός

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ   

Ι

 Αριθμ. Φ.Δ15/Γ/60090/1663 (2)
Υπαγωγή των από 1.1.1993 ασφαλισμένων με πα-

ράλληλη ασφάλιση μέχρι 31.12.2016 σε πρώην 

Φορείς Ασφάλισης, στις διατάξεις του άρθρου 3 

του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130 Α’). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4554/2018 (Α’ 130).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 90 του Κώδικα νο-

μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 

ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 (Α’ 168) «Οργανισμός 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης» όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (Α’ 29) 
«Μετονομασία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Τις διατάξεις του π.δ.  73/2015 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116).

7. Την αριθμ. Υ5/27.01.2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Β’ 204).

8. Την αριθμ. Υ55/29.08.2018 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» 
(Β’ 3715).

9. Την αριθμ. οικ. 44549/Δ9.12193/9.10.2015 
(ΦΕΚ 2169 Β’) υπουργική απόφαση «Ανάθεση αρμοδιο-
τήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπου-
λο», όπως έχει τροποποιηθεί με τις αριθμ. ΟΙΚ.54051/
Δ9.14200/22.11.2016 (ΦΕΚ 3801 Β’) και οικ. 59285/18416
/12.12.2017 (ΦΕΚ 4503 Β’) υπουργικές αποφάσεις.

10. Το αριθμ. Οικ. 60174/630/16-11-2018 εισηγητικό 
σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσι-
ών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, βάσει του άρθρου 24 παρ. 5 
περίπτωση ε’ του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α’), όπως αντι-
καταστάθηκε με το άρθρο 34 παρ. 1 του ν. 4487/2017 
(Α’ 110), σύμφωνα με το οποίο δεν θα δημιουργηθεί 
επιβάρυνση στον προϋπολογισμό έτους 2019 και των 
επόμενων ετών του ΕΦΚΑ.

11. Τη γνωμοδότηση της από 25.9.2018 συνεδρίασης 
του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης (Σ.Κ.Α.), απο-
φασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής-Διαδικασία-Προϋποθέσεις

1. Οι νέοι ασφαλισμένοι κατά τη διάκριση του 
ν. 2084/1992 (υπακτέοι στην υποχρεωτική ασφάλιση 
το πρώτον από την 1.1.1993 και εφεξής) σε περίπτωση 
υποχρεωτικής ασφάλισης τους σε περισσότερους του 
ενός φορείς λόγω ιδιότητας και απασχόλησης δύνανται 
να αιτηθούν τη διαγραφή των βεβαιωμένων και μη οφει-
λών τους προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, που 
προέκυψαν στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 39 του 
ν. 2084/1992, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πρόσθετων 
τελών, τόκων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσε-
ων, με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που ορίζονται 
στην παρ. 3. Τυχόν καταβληθέντα από τους ασφαλισμέ-
νους αυτούς ποσά έναντι των ανωτέρω οφειλών δεν επι-
στρέφονται και δεν αναζητούνται, λαμβάνονται όμως 
υπόψη κατά τον κανονισμό της σύνταξης σύμφωνα με 
τις ειδικότερες προβλέψεις του ν. 4387/2016.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 63457Τεύχος Β’ 5350/28.11.2018

2. Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ηλε-
κτρονικά.

3. Προϋπόθεση υπαγωγής του αιτούντα στις διατά-
ξεις του άρθρου 3 του ν. 4554/2018, ορίζεται η πλήρης 
ασφάλιση σε έναν πρώην ασφαλιστικό φορέα κύριας 
ασφάλισης κατά το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητεί-
ται η διαγραφή οφειλών από άλλον πρώην ασφαλιστικό 
φορέα. Η προϋπόθεση της πλήρους ασφάλισης συντρέ-
χει ακόμα και όταν δεν έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές 
εισφορές κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα.

4. Τα ανωτέρω ισχύουν αναλογικώς και για αιτήσεις 
διαγραφής οφειλών προς πρώην φορείς-τομείς-κλάδους 
επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχής.

5. Οι ρυθμίσεις του παρόντος εφαρμόζονται στις πε-
ριπτώσεις υπακτέων σε αυτές προσώπων των οποίων 
οι υποθέσεις βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διοικητικής διαδικασίας, ακόμη κι αν η υπαγωγή στην 
ασφάλιση έχει χωρήσει με δικαστική απόφαση.

6. Από την υποβολή αιτήσεως υπαγωγής στις διατάξεις 
της παρούσας εκ μέρους του ενδιαφερομένου μέχρι την 
έκδοση απόφασης από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα, 
αναστέλλονται τα μέτρα διοικητικής εκτέλεσης σε βάρος 
του οφειλέτη. Η ανωτέρω αναστολή δεν επέρχεται σε πε-
ρίπτωση προδήλως αβάσιμης ή προσχηματικής αίτησης.

Άρθρο 2
Έναρξη εφαρμογής

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2018

Ο Υφυπουργός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ   

Ι

 Αριθμ. Φ.Δ15/Γ/60091/1664 (3)
Υπαγωγή των ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ με 

δραστηριοποίηση σε περιοχές με ειδικά πληθυ-

σμιακά κριτήρια, στις διατάξεις του άρθρου 3 του 

ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 30 Α’). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4554/2018 (Α’ 130).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 90 του Κώδικα νο-

μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 (Α’ 168) «Οργανισμός 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης» όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (Α’ 29) 
«Μετονομασία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Τις διατάξεις του π.δ.  73/2015 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116).

7. Την αριθμ. Υ5/27.01.2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Β’ 204).

8. Την αριθμ. Υ55/29.08.2018 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» 
(Β’ 3715).

9. Την αριθμ. οικ. 44549/Δ9.12193/9.10.2015 
(ΦΕΚ  2169  Β’) υπουργική απόφαση «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο 
Πετρόπουλο», όπως έχει τροποποιηθεί με τις αριθμ. 
ΟΙΚ.54051/Δ9.14200/22.11.2016 (ΦΕΚ 3801 Β’) και οικ. 
59285/18416/12.12.2017 (ΦΕΚ 4503 Β’) υπουργικές απο-
φάσεις.

10. Το αριθμ. οικ.60172/629/16-11-2018 εισηγητικό 
σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, βάσει του άρθρου 24 
παρ. 5 περίπτωση ε’ του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α’), όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 παρ. 1 του ν. 4487/2017 
(Α’ 110), σύμφωνα με το οποίο δεν θα δημιουργηθεί δη-
μοσιονομική επιβάρυνση στον προϋπολογισμό έτους 
2019 και των επόμενων ετών του ΕΦΚΑ.

11. Τη γνωμοδότηση της από 25.9.2018 συνεδρίασης 
του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης (Σ.Κ.Α.), απο-
φασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής-Διαδικασία-Προϋποθέσεις

1. Όσοι υπήχθησαν στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ 
και του πρώην ΟΓΑ, λόγω δραστηριοποίησης σε περι-
οχές με ειδικά πληθυσμιακά κριτήρια, κατ’ εφαρμογή 
των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 3050/2002 (Α’ 214) 
και του άρθρου 25 του ν. 3846/2010 (Α’ 66), δύνανται να 
αιτηθούν τη διαγραφή των βεβαιωμένων και μη οφει-
λών τους προς τον ΟΑΕΕ, συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
πρόσθετων τελών, τόκων, προσαυξήσεων και λοιπών 
επιβαρύνσεων. Τυχόν καταβληθέντα από τους ασφαλι-
σμένους αυτούς ποσά έναντι των ανωτέρω οφειλών δεν 
επιστρέφονται και δεν αναζητούνται λαμβάνονται όμως 
υπόψη κατά τον κανονισμό της σύνταξης σύμφωνα με 
τις ειδικότερες προβλέψεις του ν. 4387/2016.

2. Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ηλε-
κτρονικά.

3. Προϋποθέσεις υπαγωγής του αιτούντα στις διατάξεις 
του άρθρου 3 του ν. 4554/2018, ορίζονται: α)η υπαγωγή 
στους δύο φορείς να έγινε για την ίδια δραστηριότητα 
και β) η πλήρης ασφάλιση στον πρ. ΟΓΑ κατά το χρονικό 
διάστημα για το οποίο ζητείται η διαγραφή οφειλών από 
τον πρ. ΟΑΕΕ. Η προϋπόθεση της πλήρους ασφάλισης 
συντρέχει ακόμα και όταν δεν έχουν καταβληθεί ασφα-
λιστικές εισφορές κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα.

4. Οι ρυθμίσεις του παρόντος εφαρμόζονται στις πε-
ριπτώσεις υπακτέων σε αυτές προσώπων των οποίων 
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οι υποθέσεις βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διοικητικής διαδικασίας ακόμη κι αν η υπαγωγή στην 
ασφάλιση έχει χωρήσει με δικαστική απόφαση.

5. Από την υποβολή αιτήσεως υπαγωγής στις διατά-
ξεις της παρούσας εκ μέρους του ενδιαφερομένου μέχρι 
την έκδοση απόφασης από τον ΕΦΚΑ, αναστέλλονται τα 
μέτρα διοικητικής εκτέλεσης σε βάρος του οφειλέτη. Η 
ανωτέρω αναστολή δεν επέρχεται σε περίπτωση προ-
δήλως αβάσιμης ή προσχηματικής αίτησης.

Άρθρο 2
Έναρξη εφαρμογής

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2018

Ο Υφυπουργός

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ   

Ι

 Αριθμ. Γ2α/71648 (4)
Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων στο Πα-

νεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «ΠΑ-

ΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΥΓΕΙΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 5 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντι-

μετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό 
Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 174), όπως ισχύει,

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

2. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων» (Α’ 208).

3. Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 160).

4. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 116).

5. Την. Υ25/06-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Υγείας Παύλο Πολάκη» (Β’ 2144), όπως ισχύει.

6. Την Υ4α/οικ.24519/08-03-2013 κοινή υπουργική 
απόφαση «Οργανισμός του Πανεπιστημιακού Γενικού 
Νοσοκομείου Πατρών ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» (Β’ 697), 
όπως ισχύει.

7. Την. Α3α/59343/09-08-2016 κοινή υπουργική από-
φαση «Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων προσωπι-
κού στο Π.Γ.Ν.Πατρών “ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ”» (Β’ 2564).

8. Την αριθμ. Α3α/73546/15/07-07-2016 κοινή υπουρ-
γική απόφαση «Ανακατανομή κενής θέσης ειδικευμένου 
ιατρού Ε.Σ.Υ., στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 
Πατρών ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» (Β’ 2342).

9. Την Υ4α/27878/20-05-2013 κοινή υπουργική απόφα-
ση «Τροποποίηση θέσεων ειδικευμένων γιατρών ΕΣΥ σε 
Νοσοκομεία αρμοδιότητας της 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου, 
Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας» (Β’ 1289).

10. Την 7023/13-09-2018 απόφαση του Διοικητή της 
6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και 
Δυτικής Ελλάδας.

11. Το 20879/13-08-2018 έγγραφο του Π.Γ.Ν. Πατρών 
ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ, με συνημμένο το απόσπασμα πρα-
κτικού της 35ης/06-08-2018 έκτακτης Συνεδρίασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου.

12. Την απόφαση της 89ης Συνεδρίασης του ΚΕ.ΣΥ.ΠΕ. 
κατά την 01-11-2018 (Θέμα 3ο).

13. Το Β1α/οικ.85400/06-11-2018 έγγραφο του Προϊ-
σταμένου της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Υγείας.

14 Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων του κλά-
δου του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών 
«ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ», όπως αυτές προβλέπονται στο 
άρθρο 16 της Υ4α/οικ.24519/08-03-2013 κοινής υπουρ-
γικής απόφασης «Οργανισμός του Πανεπιστημιακού 
Γενικού Νοσοκομείου Πατρών ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» 
(Β’ 697), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μέσω 
κατάργησης και αντίστοιχης σύστασης θέσεων, ως εξής:

Α) Οργανικές θέσεις που καταργούνται:
- μία (1) κενή οργανική θέση του κλάδου ειδικευμένων 

ιατρών Ε.Σ.Υ. ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας,
- μία (1) κενή οργανική θέση του κλάδου ΠΕ Διαιτο-

λογίας και
- μία (1) κενή οργανική θέση του κλάδου TE Ραδιολο-

γίας Ακτινολογίας.
Β) Οργανικές θέσεις που συνιστώνται
- δύο (2) οργανικές θέσεις του κλάδου ειδικευμένων 

ιατρών Ε.Σ.Υ. ειδικότητας Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή 
Αναισθησιολογίας ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή 
Χειρουργικής ή Νεφρολογίας.

Ως εκ τούτου ο αριθμός των θέσεων των συγκεκριμέ-
νων ειδικοτήτων και κλάδων διαμορφώνεται ως εξής:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 5

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

Ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-
ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ή
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ.

10
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Για την κάλυψη θέσεων στη ΜΕΘ εκτός της κατοχής 
του τίτλου μίας (1) εκ των ανωτέρω ειδικοτήτων (ΠΑ-
ΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή 
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 
Ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ) απαιτείται και η συνδρομή των προ-
ϋποθέσεων του άρθρου 84 του ν. 2071/1992 όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
- Πέντε (5) θέσεις.
ΚΛΑΔΟΣ TE ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
- Τριάντα (30) θέσεις. 
Κατά τα λοιπά το τροποποιούμενο άρθρο παραμένει 

ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2018

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής  Διοικητικής
Υπουργός Υγείας Ανασυγκρότησης

 ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΖΑ

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ   

Ι

 Αριθμ. Γ2α/55516 (5)
Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων του Γε-

νικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΥΓΕΙΑΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 5 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντι-

μετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό 
Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 174), όπως ισχύει.

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

3. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 116).

4. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρι-
σμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής 
και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 
Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Δι-
οικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Του-
ρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208).

5. Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 160).

6. Την Υ25/06-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Υγείας Παύλο Πολάκη» (Β’ 2144), όπως ισχύει.

7. Τις 4866/22.06.2018 και 5495/12.07.2018 αποφάσεις 
του Διοικητή της 6ης Δ.Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νή-
σων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.

8. Τις 15η/01.06.2018 και 17η/15.06.2018 αποφάσεις 
του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας.

9. Το. 9795/07.06.2018 έγγραφο του Ορθοπεδικού 
Τμήματος του Γ.Ν. Μεσσηνίας (Οργανική Μονάδα Έδρας).

10. Το 24613/545/14.05.2018 έγγραφο του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης.

11. Την 8586/29.12.2014 προκήρυξη του προϊσταμέ-
νου του ΚΠΑ2 Τρίπολης του ΟΑΕΔ Αρκαδίας.

12. Την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./51/12060/16.04.2018 απόφαση 
της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

13. Την Υ4α/οικ.121798/21.12.2012 κοινή υπουργική 
απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Κα-
λαμάτας» (Β’ 3477).

14. Την Υ4α/39171/10.04.2012 κοινή υπουργική από-
φαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρο 
Υγείας Κυπαρισσίας» (Β’ 1256).

15. Την Υ4α/οικ. 123890/31.12.2012 κοινή υπουργι-
κή απόφαση «Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού 
Νοσοκομείου Καλαμάτας και του Γενικού Νοσοκομεί-
ου-ΚΥ Κυπαρισσίας «Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας»» 
(ΦΕΚ 3499 Β’).

16. Την Γ2α/82935/08-01-2018 «Ανακατανομή κενών 
οργανικών θέσεων ειδικευμένων Ιατρών Ε.Σ.Υ., στην Ορ-
γανική Μονάδα Έδρας ΚΑΛΑΜΑΤΑ του Ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ. 
«Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας» κοινή υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 109 Β’)

17. Την Γ2α/οικ.81580/01.11.2017 κοινή υπουργική 
απόφαση «Κατανομή τετρακοσίων εξήντα πέντε (465) 
οργανικών θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου 
Ιατρών Ε.Σ.Υ., για τη βελτίωση της λειτουργίας των Αυ-
τοτελών Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.), σε 
Δημόσια Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.» (ΦΕΚ 3884 Β’).

18. Την Α3α/4662/11-07-2017 «Ανακατανομή κενών 
οργανικών θέσεων ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ, στην οργα-
νική μονάδα έδρας (Καλαμάτα) του Γενικού Νοσοκομεί-
ου Μεσσηνίας» κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2969 Β’).

19. Την Υ4α/οικ.39875/06-05-2014 «Τροποποίηση θέ-
σεως ειδικευμένου γιατρού ΕΣΥ στο Ενιαίο ΝΠΔΔ Γενικό 
Νοσοκομείο ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» κοινή υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ Β’1318).

20. Την Υ4α/27878/20.05.2013 «Τροποποίηση θέσεων 
ειδικευμένων γιατρών ΕΣΥ σε Νοσοκομεία αρμοδιότητας 
της 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και 
Δυτ. Ελλάδας» κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’1289).

21. Την 84η/07.09.2018 συνεδρίαση του ΚΕ.ΣΥ.ΠΕ (θέ-
ματα 5 και 6).

22. Την Β1α/οικ.83135/30.10.2018 εισήγηση της Γεν. 
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

23. Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δα-
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Την ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων στο Γε-
νικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας και συγκεκριμένα, στην 
οργανική μονάδα έδρας Καλαμάτα, όπως αυτές προ-
βλέπονται στο άρθρο 14 της Υ4α/οικ.121798/21.12.2012 
«Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας» 
κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 3477) και στην απο-
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κεντρωμένη οργανική μονάδα Κυπαρισσία, όπως αυτές 
προβλέπονται στο άρθρο 14 της Υ4α/39171/10.04.2012 
κοινής υπουργικής απόφασης «Οργανισμός του Γενικού 
Νοσοκομείου Κέντρο Υγείας Κυπαρισσίας» (Β’ 1256), και 
όπως αυτές ισχύουν με την Υ4α/οικ.123890/31.12.2012 
όμοια (ΦΕΚ 3499 Β’), μέσω κατάργησης και αντίστοιχης 
σύστασης θέσεων, ως εξής:

Οργανική μονάδα έδρας Καλαμάτα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

ΤΕΛΙΚΗ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΑΡΙΘΜΟΥ 

ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 1 6

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 1 1

Αποκεντρωμένη οργανική μονάδα Κυπαρισσία

ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  

ΑΡΙΘΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ 

ΘΕΣΕΩΝ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1 12

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
1 13

Κατά τα λοιπά τα τροποποιημένα και συμπληρωμένα 
άρθρα παραμένουν ως έχουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2018

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής  Διοικητικής
Υπουργός Υγείας Ανασυγκρότησης

 ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΖΑ

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

    (6) 
   Στην 48270/19-09-2018 απόφαση του Πρύτανη του 

Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 4911/τ.Β’/02.11.2018, στη σελίδα 59022, στην 
α’ στήλη, διορθώνεται η υπογραφή:

το εσφαλμένο:
«ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ»
στο ορθό:
«ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΑΣ»  

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)  
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*02053502811180008*

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,


		2018-11-29T12:04:24+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




