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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπ’ αρ. Γ5α/ΓΠοικ48904/27-6-2019
υπουργικής απόφασης «Εκπαίδευση στην Οδοντιατρική ειδικότητα της Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής» (Β΄ 2775).

2

Χορήγηση άδειας λειτουργίας Ιδιωτικής Τράπεζας Αρχεγόνων Αιμοποιητικών Κυττάρων Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος (ΟπΑ) στην Ιδιωτική
Εταιρεία με την επωνυμία «OMNIGEN ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

3

Τροποποίηση-συμπλήρωση της υπ’ αρ. 3627.1/
01/2005/19-01-2005 κοινής απόφασης Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών - Εμπορικής
Ναυτιλίας “Επιδότηση σπουδαστών ΚΕΣΕΝ/Π-Μ,
ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ και Ειδικών Τμημάτων Πλοιάρχων - Μηχανικών Γ΄ τάξης - Κυβερνητών και Ηλεκτρολόγων Ε.Ν.” (Β΄ 89).

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
4

Διόρθωση σφάλματος στην με υπ’ αρ. 2919812/03/2020 περίληψη απόφασης του Υπουργού
και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
η οποία δημοσιεύθηκε στο Β΄ 1103.

5

Διόρθωση σφάλματος στην 2212.2-1/2300/ 25560/
2020 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που δημοσιεύθηκε στο Β΄ 1772.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Γ5α/ΓΠ.οικ.33506
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. Γ5α/ΓΠοικ48904/
27-6-2019 υπουργικής απόφασης «Εκπαίδευση
στην Οδοντιατρική ειδικότητα της Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής» (Β΄ 2775).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του ν. 1278/1982 «Για σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας» (Α΄ 105), όπως ισχύει,

Αρ. Φύλλου 2339

β. της περ. 5Α της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4558/2018
«Κύρωση συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου
και του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων και της Επιτροπής
Εκτελεστών Διαθήκης Γ.Γ Μαλινάκη και του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας και των Εκτελεστών της διαθήκης της Μαρίας (Μάρης) Βεργωτή αντίστοιχα και λοιπές
διατάξεις» (Α΄ 140), όπως ισχύει,
γ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121),
δ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (Α΄ 148), όπως ισχύει.
2. Την υπ’ αρ. Γ5α/ΓΠοικ.48904/27-6-2019 απόφαση
του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «Εκπαίδευση στην
Οδοντιατρική Ειδικότητα της Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής» (Β΄ 2775).
3. Την υπ’ αρ. 54713/18-7-2019 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (Β΄ 3105).
4. Τις υπ’ αρ. 5 και 6 της 277ης Ολομ/22-10-2019 αποφάσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.
5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Α. Τροποποιούμε την περ. α της παρ. 6.1 του άρθρου 1
της υπ’ αρ. Γ5α/Γ.Ποικ.48904/27-6-2019 υπουργικής απόφασης (Β΄ 2775) ως εξής:
Διαγράφονται οι λέξεις «της αντίστοιχης Επιτροπής
της Ομά`δας Εργασίας της Ελληνικής Οδοντιατρικής
Ομοσπονδίας» και αντικαθίστανται από τις λέξεις «με
απόφαση του Υπουργού Υγείας μετά από γνώμη του
ΚΕ.Σ.Υ».
Β. Εγκρίνουμε τις μεταβατικές διατάξεις απονομής
τίτλου ειδικότητας στην Νοσοκομειακή Οδοντιατρική
Άρθρο 1
Α.1. Προϋποθέσεις χορήγησης τίτλου
ειδικότητας χωρίς εξετάσεις
Ο τίτλος της οδοντιατρικής ειδικότητας της Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής χορηγείται χωρίς εξετάσεις:
α) στους οδοντιάτρους που κατά τη δημοσίευση της
παρούσας έχουν αποδεδειγμένη μακροχρόνια ενασχόληση με το αντικείμενο της Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής και έχουν εργαστεί ως εισηγητές του νομικού
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πλαισίου και του περιεχομένου του εκπαιδευτικού προγράμματος της ειδικότητας στη Νοσοκομειακή Οδοντιατρική, εγκεκριμένων από το ΚΕ.Σ.Υ.,
β) στους οδοντιάτρους που υπηρετούν ή υπηρέτησαν
σε Οδοντιατρικά Τμήματα Νοσοκομείων (ΝΟΤ)του ΕΣΥ
τουλάχιστον έξι (6) έμμισθα έτη και δύνανται να βεβαιώσουν με επίσημα έγγραφα το κλινικό, επιστημονικό
και εκπαιδευτικό έργο που έχουν πραγματοποιήσει καθώς και τον αντίστοιχο ελάχιστο αριθμό οδοντιατρικών
επεμβάσεων που απαιτείται για την απόκτηση του τίτλου
της ειδικότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. 4.4
της παρ. 4 του άρθρου 1 της αρ.Γ5α/ΓΠοικ.48904/2019
υπουργικής απόφασης (Β΄ 2775).
1. Για την αξιολόγηση του κλινικού έργου λαμβάνονται υπόψη i) το πιστοποιητικό στο οποίο αναγράφεται λεπτομερώς και συγκεκριμένα το κλινικό έργο που
πραγματοποίησε ο κρινόμενος, καθώς και η γενικότερη
παρουσία του στο Τμήμα και ii) η έκθεση πεπραγμένων
του Τμήματος για τον αντίστοιχο χρόνο υπηρεσίας του
κρινόμενου, αρμοδίως υπογεγραμμένα.
Τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο κλινικό έργο
των Συντονιστών Διευθυντών υπογράφονται από τον
Διευθυντή του Χειρουργικού Τομέα και τον Διευθυντή
της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. Όλα τα πιστοποιητικά φέρουν και την υπογραφή του Διοικητικού
Διευθυντή του οικείου Νοσοκομείου.
2. Για την αξιολόγηση του επιστημονικού έργου λαμβάνονται υπόψη i) οι επιστημονικές εργασίες που έχουν
δημοσιευθεί σε περιοδικά με κριτές, ii) οι εργασίες που
έχουν ανακοινωθεί σε Συνέδρια και iii) η συμμετοχή ως
ομιλητής σε επιστημονικές εκδηλώσεις (εισηγήσεις ή
στρογγυλά τραπέζια).
3. Για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου λαμβάνονται υπόψη οι δραστηριότητες του κρινόμενου α.
ως εκπαιδευόμενου: i) η μετεκπαίδευση σε εξειδικευμένα κέντρα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ii) η παρακολούθηση Συνεδρίων, εκπαιδευτικών μαθημάτων,
σεμιναρίων κ.α και β. ως εκπαιδευτή η συμμετοχή του
σε: i) εκπαιδευτικά προγράμματα οδοντιάτρων, ιατρών
και λοιπών επαγγελματιών υγείας, ii) προπτυχιακή εκπαίδευση φοιτητών και iii) προγράμματα ενημέρωσης
κοινού, αγωγής υγείας κ.α.
γ) στους Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές και Επίκουρους Καθηγητές των Τμημάτων Οδοντιατρικής ΑΕΙ
της ημεδαπής των οποίων το γνωστικό αντικείμενο της
θέσης τους είναι η «Νοσοκομειακή Οδοντιατρική».
δ) στους οδοντιάτρους που υπηρετούν ή υπηρέτησαν σε Οδοντιατρικά ιατρεία ΝΠΔΔ και γενικά σε ιατρεία
φορέων του Δημοσίου, καθώς και σε ιδιωτικά Νοσοκομεία της Ελλάδας ή του εξωτερικού που αποδεδειγμένα
ασχολούνται με τον ειδικό ασθενή και ιδιαίτερα τα ΑμεΑ
επί δώδεκα (12) τουλάχιστον έμμισθα χρόνια και μόνον
εφόσον έχουν συμπληρώσει τον αριθμό συνεδριών και
πράξεων στο χειρουργείο που απαιτείται για την απόκτηση του τίτλου της ειδικότητας αποδεδειγμένα με επίσημα
έγγραφα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. 4.4 της
παρ. 4 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. Γ5α/ΓΠοικ.48904/2019
υπουργικής απόφασης (Β΄ 2775). Για την αξιολόγηση
τους συνεκτιμάται το επιστημονικό και εκπαιδευτικό
τους έργο (ως εκπαιδευόμενοι και ως εκπαιδευτές).
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ε) στους οδοντιάτρους που εκπαιδεύτηκαν επί 3ετία
στο αντικείμενο της «Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής»
σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών των Τμημάτων Οδοντιατρικής ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο της
αλλοδαπής και έχουν πραγματοποιήσει τον ελάχιστο
αριθμό συνεδριών και πράξεων στα εξωτερικά ιατρεία
και στο χειρουργείο που απαιτούνται για την απόκτηση
του τίτλου της ειδικότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην περ. 4.4 της παρ. 4 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. Γ5α/
ΓΠοικ.48904/2019 Υπουργικής απόφασης (Β΄ 2775).
Οι οδοντίατροι αυτοί στην περίπτωση που δεν έχουν
πραγματοποιήσει τον προαναφερθέντα ελάχιστο αριθμό
οδοντιατρικών επεμβάσεων που απαιτούνται για την
απόκτηση του τίτλου της ειδικότητας, δύνανται να συμπληρώνουν την εκπαίδευση τους σε πιστοποιημένο
ΕΚ Νοσοκομείου του Ε.Σ.Υ, ως υπεράριθμοι άμισθοι ειδικευόμενοι, αναλόγως της εκπαιδευτικής αριθμητικά
δυνατότητας του Ε.Κ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά.
Α.2. Προϋποθέσεις χορήγησης τίτλου ειδικότητας με
εξετάσεις
Ο τίτλος της οδοντιατρικής ειδικότητας της Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής χορηγείται μετά από εξετάσεις,
με απόφαση του Υπουργού Υγείας μετά από γνώμη του
ΚΕ.Σ.Υ: α) στους οδοντιάτρους του Ε.Σ.Υ, που υπηρετούν
ή υπηρέτησαν σε NOT των οποίων η έκθεση πεπραγμένων αποδεικνύει τη συστηματική ενασχόληση με τον ειδικό ασθενή, για το χρόνο υπηρεσίας τους, τουλάχιστον
για τρία (3) έμμισθα χρόνια και έχουν πραγματοποιήσει
τον ελάχιστο αριθμό συνεδριών και πράξεων στα εξωτερικά ιατρεία και στο χειρουργείο που απαιτούνται για
την απόκτηση του τίτλου της ειδικότητας σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην περ. 4.4 της παρ. 4 του άρθρου 1 της
υπ’ αρ. Γ5α/ΓΠοικ.48904/2019 υπουργικής απόφασης
(Β΄ 2775).
Για την αξιολόγηση τους συνεκτιμάται το επιστημονικό
και εκπαιδευτικό τους έργο (ως εκπαιδευόμενοι και ως
εκπαιδευτές).
β) στους οδοντιάτρους του Ε.Σ.Υ, που υπηρετούν ή
υπηρέτησαν σε NOT των οποίων η έκθεση πεπραγμένων
αποδεικνύει τη συστηματική ενασχόληση με τον ειδικό
ασθενή για το χρόνο υπηρεσίας τους για τουλάχιστον
τρία (3) έμμισθα χρόνια, αλλά δεν έχουν πραγματοποιήσει τον προαναφερθέντα ελάχιστο αριθμό συνεδριών
και πράξεων στα εξωτερικά ιατρεία και στο χειρουργείο
που απαιτούνται για την απόκτηση του τίτλου της ειδικότητας, δίδεται η δυνατότητα να συμπληρώνουν την
εκπαίδευση τους σε πιστοποιημένο ΕΚ Νοσοκομείου του
Ε.Σ.Υ, ως υπεράριθμοι ειδικευόμενοι.
Για την αξιολόγηση τους συνεκτιμάται το επιστημονικό
και εκπαιδευτικό τους έργο (ως εκπαιδευόμενοι και ως
εκπαιδευτές).
γ) στους οδοντιάτρους του Ε.Σ.Υ. που υπηρετούν για
λιγότερο από τρία (3)έμμισθα χρόνια σε NOT, των οποίων
η έκθεση πεπραγμένων αποδεικνύει τη συστηματική
ενασχόληση με τον ειδικό ασθενή για το χρόνο υπηρεσίας τους-και εκδηλώσουν με αίτηση ενδιαφέρον για την
απόκτηση του τίτλου της ειδικότητας, δίδεται η δυνατότητα ως ακολούθως:
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Ι. όσοι υπηρετούν σε NOT που παρέχει πλήρη ειδικότητα, πρέπει εντός τριετίας να συμπληρώσουν τον ελάχιστο
αριθμό συνεδριών και πράξεων στα εξωτερικά ιατρεία
και στο χειρουργείο που απαιτούνται για την απόκτηση
του τίτλου της ειδικότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην περ. 4.4 της παρ. 4 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. Γ5α/
ΓΠοικ.48904/2019 υπουργικής απόφασης (Β΄ 2775).
II. όσοι υπηρετούν σε NOT που δεν παρέχει πλήρη ειδικότητα, μετακινούνται σε NOT που την παρέχει (με βάση
τη δυνατότητα του ΕΚ) έτσι ώστε σε τρία (3) χρόνια από
την τοποθέτηση τους να συμπληρώσουν τον ελάχιστο
αριθμό συνεδριών και πράξεων στα εξωτερικά ιατρεία
και στο χειρουργείο που απαιτούνται για την απόκτηση
του τίτλου της ειδικότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην περ. 4.4 της παρ. 4 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. Γ5α/
ΓΠοικ.48904/2019 υπουργικής απόφασης (Β΄ 2775).
Α.3. Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών με τις μεταβατικές διατάξεις
Το δικαίωμα για την απόκτηση του τίτλου της ειδικότητας με τις μεταβατικές διατάξεις πρέπει να ασκηθεί
με αίτηση του ενδιαφερομένου προς τη Δ/νση Ιατρών,
Λοιπών Επιστημόνων και Επαγγελματιών Υγείας του
Υπουργείου Υγείας, εντός επταμήνου από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας.
Όσοι οδοντίατροι συμπληρώνουν τα παραπάνω αναφερόμενα προσόντα εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση της παρούσας μπορούν επίσης να διεκδικήσουν την
απόκτηση της ειδικότητας με τις μεταβατικές διατάξεις.
Όσοι φοιτούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος σε
οποιοδήποτε εξάμηνο σπουδών μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στο αντικείμενο της «Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής» των Τμημάτων Οδοντιατρικής ΑΕΙ
της ημεδαπής ή αντίστοιχου της αλλοδαπής μπορούν να
ασκήσουν εντός της προθεσμίας αυτής αίτηση προκειμένου να ενταχθούν σε κατηγορία μεταβατικών διατάξεων
με την περάτωση των μεταπτυχιακών σπουδών τους.
Α.4. Επιτροπή Ειδικότητας της Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής
Η χορήγηση του τίτλου της οδοντιατρικής ειδικότητας
της Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής με τις μεταβατικές
διατάξεις γίνεται μετά από εξέταση των υποβληθέντων
φακέλων και δικαιολογητικών των υποψηφίων Οδοντιάτρων από Επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του
Υπουργού Υγείας μετά από γνώμη του Κε.Σ.Υ, που αποτελείται από επτά (7) μέλη ως ακολούθως:
α) Τρεις Διευθυντές Οδοντίατρους ΕΣΥ, οι οποίοι εργάζονται σε οδοντιατρικό τμήμα νοσοκομείου που παρέχει
δευτεροβάθμια οδοντιατρική φροντίδα.
β) Έναν Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του οποίου το
γνωστικό αντικείμενο της θέσης του είναι η «Νοσοκομειακή Οδοντιατρική» ή συναφές με βάση τον πίνακα
συναφειών των Οδοντιατρικών Σχολών της χώρας.
γ) Έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Εταιρείας Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής.
δ) Έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Οδοντιατρικής
Ομοσπονδίας.
ε) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας.
Σύμφωνα με τα παραπάνω με απόφαση του Υπουργού
Υγείας μετά από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ χορηγείται ο τίτλος
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της ειδικότητας της Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής από
την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία.
Άρθρο 2
Β. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ
α) Οι κάτοχοι τίτλου της οδοντιατρικής ειδικότητας
της Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής ή άλλου αντίστοιχου τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών από κράτος μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει θεσμοθετημένη την
ειδικότητα αυτή, αναγνωρίζονται αυτόματα από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία με την ίδια διαδικασία
που ακολουθείται για την αναγνώριση τίτλων σπουδών
αποκτηθέντων σε κράτη-μέλη της Ε. Ε, από κοινοτικούς
υπηκόους.
β) Οι κάτοχοι τίτλου οδοντιατρικής ειδικότητας της
Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής ή άλλου αντίστοιχου
τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών από κράτος μέλος της
ΕΕ που δεν έχει θεσμοθετημένη την ειδικότητα ή λοιπά
κράτη της αλλοδαπής, για την λήψη του τίτλου ειδικότητας απαιτείται να ακολουθήσουν την προβλεπόμενη
διαδικασία αναγνώρισης χρόνου ειδίκευσης στο εξωτερικό από το Κε.Σ.Υ. και να δώσουν τις τελικές εξετάσεις
της ειδικότητας. Η χρονική προθεσμία που ορίζεται στην
παρ A3 της παρούσας δεν αφορά στους οδοντιάτρους
που εμπίπτουν στο παρόν άρθρο.
Άρθρο 3
Γ. Η ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΩΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟ ΕΣΥ
Η κατοχή του τίτλου οδοντιατρικής ειδικότητας της
Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής αποτελεί προαπαιτούμενο προσόν για την κατάληψη θέσης οδοντιάτρου στα
ΕΚ, μοριοδοτούμενο δε προσόν για την κατάληψη θέσης
οδοντιάτρου στα λοιπά NOT.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Μαΐου 2020
Ο Υφυπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ
Ι

Αριθμ. Γ2γ/31238
(2)
Χορήγηση άδειας λειτουργίας Ιδιωτικής Τράπεζας Αρχεγόνων Αιμοποιητικών Κυττάρων Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος (ΟπΑ) στην Ιδιωτική
Εταιρεία με την επωνυμία «OMNIGEN ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
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Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).
2. Τα άρθρα 52 και 54 του ν. 3984/2011 «Δωρεά και
μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 150).
3. Το άρθρο 27, παράγραφος 2 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της
ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και
των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 29).
4. Την υπ’ αρ. Α3γ/οικ.18092/09.03.2017 υπουργική
απόφαση «Όροι Και Προϋποθέσεις Λειτουργίας Τραπεζών Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος (ΟπΑ)» (Β΄ 1005).
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
6. Το άρθρο 16 του π.δ. 121/2017 (Α΄ 148) «Οργανισμός
του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.
7. Το π.δ. 26/2008 (Α΄ 51) «Εναρμόνιση της Ελληνικής
Νομοθεσίας προς την οδηγία 2004/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31.3.2004 για
τη θέσπιση προτύπων, ποιότητας και ασφάλειας για τη
δωρεά, την προμήθεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη
συντήρηση, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρώπινων ιστών και κυττάρων (EEL102/7.4.2004) και τις συναφείς προς αυτήν οδηγίες 2006/17/ΕΚ (EEL 38/9.2.2006)
και 2006/86/ΕΚ (EEL 294/25.10.2006)» καθώς και των
παραρτημάτων του ως άνω διατάγματος (πλην των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 καθώς
και όσων διατάξεων αφορούν σε Οργανισμούς που
είναι υπεύθυνοι για την ανθρώπινη εφαρμογή ιστών
και κυττάρων), όπως αυτό ισχύει μετά την έκδοση του
π.δ. 129/2016 (Α΄ 229).
8. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως ισχύει σήμερα.
9. Το π.δ. 6/2001 «Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού
Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων» (Α΄ 3).
10. Τα υπ'αρ. Γ2γ/ΓΠ οικ 28449/2018 και Γ2γ/ΓΠ
75245/2018 έγγραφα της υπηρεσίας μας προς τον Εθνικό
Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) με τα οποία ζητήθηκε από τον ΕΟΜ να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών και στη διατύπωση της γνώμης του για τη χορήγηση στην «OMNIGEN ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» άδειας λειτουργίας ως Τράπεζας
Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος.
11. Το υπ' αρ. 1155/26.2.2020 έγγραφο του ΕΟΜ με το
οποίο διαβιβάστηκε στην υπηρεσία, το ακριβές απόσπασμα πρακτικών της από 14-2-2020 συνεδρίασης του Δ.Σ.
του Φορέα με τη θετική εισήγηση αυτού για τη χορήγηση
άδειας λειτουργίας στην «OMNIGEN ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Ιδιωτική Τράπεζα
Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος.
12. Την υπ’ αρ. Α3(γ)/ΓΠ/οικ.46566 απόφαση «Καθορισμός χρόνου ισχύος και λεπτομερειών σχετικά με την
αποδέσμευση, επιστροφή και κατάπτωση της εγγύησης
και κάθε άλλου σχετικού θέματος που αφορά στην εγγυητική επιστολή του άρθρου 54 του ν. 3984/2011» (Β΄ 1260).
13. Την με ημερομηνία 19/5/2020 ΕΓΓΥΟΔΟΤΙΚΗ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ (No.798621) ύψους εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, η οποία συστάθηκε από το
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ κατ' εφαρμογή
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των διατάξεων του άρθρου 54 του ν. 3984/2011 και έχει
ισχύ έως 19/5/2023.
14. Την υπ' αρ. Β1α/οικ.32705/28.5.2020 εισήγηση του
Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας από την οποία προκύπτει η μη πρόκληση δαπάνης σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
15. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ως Ιδιωτικής Τράπεζας Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος (ΟπΑ) με δραστηριότητες τον έλεγχο, την επεξεργασία, την αποθήκευση
και τη διανομή Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος, στην «OMNIGEN ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για τρία
(3) έτη, με Διευθυντή και Ιατρικό Διευθυντή τον ιατρό
ειδικότητας Αιματολογίας Χατζή Θεόδωρο, σύμφωνα
με την από 17/10/2014 σύμβαση παροχής ανεξάρτητων
υπηρεσιών επιστημονικού σύμβουλου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την από 7/5/2018 όμοια.
Η Ιδιωτική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος (ΟπΑ) της εταιρείας «OMNIGEN ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», υποχρεούται:
α. Να μην προβαίνει σε καμία ουσιαστική μεταβολή του
τύπου των κυττάρων, των δραστηριοτήτων της και αλλαγή του Διευθυντή της Ιδιωτικής Τράπεζας Ομφαλοπλακουντιακού, χωρίς προηγούμενη κατάθεση αιτήματος για
συμπλήρωση ή τροποποίηση της χορηγηθείσας άδειας.
β. Να χρησιμοποιεί προς ενημέρωση των γονέων που
επιθυμούν να φυλάξουν το ΟπΑ του κυοφορούμενου
τέκνου τους, το ειδικό Έντυπο Ενημέρωσης Γονέων για
Κατάθεση ή Δωρεά Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος
(ΟπΑ) και τη Δήλωση Συναίνεσης Γονέων Κυοφορούμενου Τέκνου για την Αφαίρεση Ομφαλοπλακουντιακού
Αίματος (ΟπΑ) (άρ. 48 ν. 3984/2011), όπως αυτά έχουν
εκδοθεί από το Υπουργείο Υγείας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Μαΐου 2020
Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 2232.14-8/32292/2020
(3)
Τροποποίηση-συμπλήρωση της υπ’ αρ. 3627.1/
01/2005/19-01-2005 κοινής απόφασης Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών - Εμπορικής
Ναυτιλίας “Επιδότηση σπουδαστών ΚΕΣΕΝ/Π-Μ,
ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ και Ειδικών Τμημάτων Πλοιάρχων - Μηχανικών Γ΄ τάξης - Κυβερνητών και Ηλεκτρολόγων Ε.Ν.” (Β΄ 89).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του π.δ. 79/2012 «Αποδοχή τροποποιήσεων της Δι-
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εθνούς Σύμβασης "Για πρότυπα Εκπαίδευσης, έκδοσης
πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των Ναυτικών,
1978", η οποία κυρώθηκε με το ν. 1314/1983 (Α΄ 2) όπως
αυτή τροποποιήθηκε» (Α΄ 137).
β) Του π.δ. 119/2014 «Προσαρμογή του ελληνικού δικαίου στην Οδηγία 2008/106/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008
για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών και
της Οδηγίας 2012/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012 "περί τροποποιήσεως της Οδηγίας 2008/106/ΕΚ για το ελάχιστο
επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών"» (Α΄ 188).
γ) Του π.δ. 141/2014 «Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιώματα υπηρεσίας στα πλοία και άλλες διατάξεις - Αντικατάσταση
Προεδρικού Διατάγματος 243/1998» (Α΄ 232), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει,
δ) Του ν.δ. 99/1973 «Περί συστάσεως Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης...» (Α΄ 173), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 23 παρ. θ΄ του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και
το άρθρο 28 παρ. 4 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265).
ε) Του Οικονομικού Κανονισμού Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης που κυρώθηκε με την υπ' αρ.
86005/3165/6.7.1981 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας (Β΄ 424), όπως ισχύει.
στ) Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων»
(Α΄ 114).
ζ) Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων» (Α΄ 119).
η) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
θ) Της υπ’ αρ. 47/2019/18.07.2019 κοινής απόφασης
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β΄ 3100).
ι) Της υπ’ αρ. 3627.1/01/2005/19-01-2005 απόφασης
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής
Ναυτιλίας (Β΄ 89) με θέμα «Επιδότηση σπουδαστών ΚΕΣΕΝ/Π-Μ-Ρ/Η-Ρ/Ε-ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ και Ειδικών Τμημάτων Πλοιάρχων και Μηχανικών Ε΄ τάξης Ε.Ν.»,
όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 3629.1/29/2011/
10-08-2011 (Β΄ 1884) και 2232.14/4544/2017/19-01-2017
(Β΄ 98) κοινές υπουργικές αποφάσεις.
ια) Της υπ’ αρ. Μ 2115.1/2/92/06-07-1992 απόφασης Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Κύρωση Κανονισμού Εκπαίδευσης του ειδικού τμήματος υποψηφίων
πλοιάρχων Γ΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού» (Β΄ 508),
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ’ αρ.
Μ 2115.1/4/95/15-09-1995 (Β΄ 878), Μ 2115.1/01/95/
07-12-1995 (Β΄ 1100), Μ 2115.1/10/96/08-10-1996 (Β΄ 972),
Μ 2115.1/06/97/19-09-1997 (Β΄ 981), Μ 2115.1/05/98/
02-09-1998 (Β΄ 1028), Μ 3615.3/06/04/17-02-2004
(Β΄ 384) και Μ 3615.1/11/07/26-11-2007 (Β΄ 2321) υπουργικές αποφάσεις.
ιβ) Της υπ’ αρ. 2231.2-13/81636/2016/23-09-2016
απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
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λιτικής «Τροποποίηση-συμπλήρωση του Κανονισμού
Σπουδών του ειδικού τμήματος υποψηφίων Πλοιάρχων
Γ΄ τάξης και Μηχανικών Γ΄ τάξης Ε.Ν. της ΑΕΝ/Ασπροπύργου-Ειδικό Τμήμα Ηλεκτρολόγων Ε.Ν. για πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ και αποφοίτους ΕΠΑΛ-ΙΕΚ σύμφωνα με το
άρθρο 16 του π.δ. 141/2014, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει» (Β΄ 3130).
ιγ) Της υπ’ αρ. 2231.3-1/422/2015/04-09-2015 απόφασης αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού «Κύρωση Κανονισμού Σπουδών Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Σ./Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.)» (Β΄ 1969), όπως τροποποιήθηκε με
την υπ’ αρ. 2231.3-1/107760/2016/20-12-2016 (Β΄ 4127)
απόφαση.
ιδ) Της υπ’ αρ. 80302/1602/87/15-10-1987 απόφασης
του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Νέος Κανονισμός
Εκπαίδευσης της Δημόσιας Σχολής Μετεκπαίδευσης
Θαλαμηπόλων Ε.Ν.», (Β΄ 595), όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
ιε) Της υπ’ αρ. 2/83143/Α0027/13-11-2008 απόφασης
του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Διατήρηση εκτός Προϋπολογισμού Ειδικών Λογαριασμών
(Β΄ 2444)».
ιστ) Της υπ’ αρ. ΩΠ 102359/03-20 διαταγής του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα «Αναστολή λειτουργίας ΔΣΕΝ-Προληπτικά μέτρα», καθώς και
των ΩΠ 240955/03-20, 091500/04-20, 141145/04-20 και
082005/05-20 Διαταγών του Υπουργού Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα «Παράταση απαγόρευσης
εκπαιδευτικής λειτουργίας ΔΣΕΝ».
2. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του
Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ).
3. Το γεγονός ότι το συνολικό ποσό των 2.968.640,10
ευρώ που αφορά επιδοτήσεις σπουδαστών ΚΕΣΕΝ/Π-Μ
για την απόκτηση διπλώματος Πλοιάρχου ή Μηχανικού
Α΄ ή Β΄ τάξης, Ειδικών Τμημάτων Πλοιάρχων - Μηχανικών
Γ΄ τάξης - Κυβερνητών και Ηλεκτρολόγων Ε.Ν. και ΔΣΕΝ/
ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη που
έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 20142020 με την υπ’ αρ. 6916/27-12-2019 απόφαση περί
Ένταξης της πράξης με τίτλο «Πρόγραμμα Κατάρτισης
Ανέργων Ναυτικών και παροχή επαγγελματικής πιστοποίησης 2019-2020» και Κωδικό ΟΠΣ 5008893» (ΑΔΑ:
7Ν3Ψ46ΜΤΛΡ-ΣΩΥ).
4. Το Α.Π: 2332/04-05-2020 έγγραφο του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων/Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΚΤ/Ε.Υ.Δ. Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
περί σύμφωνης γνώμης.
5. Το υπ’ αρ. 2812.7/26305/2020/06-05-2020 εισηγητικό σημείωμα ΓΔΟΥ/ΥΝΑΝΠ, αποφασίζουμε:
1. Στην υπ’ αρ. 3627.1/01/2005/19-01-2005 απόφαση
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής
Ναυτιλίας (Β΄ 89), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
προστίθεται παράγραφος 6 ως ακολούθως και αναριθμούνται οι υφιστάμενες παράγραφοι 6, 7 και 8 σε 7, 8
και 9 αντίστοιχα:
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«6. Μόνο για κύκλους σπουδών που πραγματοποιήθηκαν ή θα πραγματοποιηθούν κατά το εκπαιδευτικό έτος
2019-2020 δύναται το ποσό της επιδότησης των σπουδαστών να χορηγείται μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης σε κάθε κύκλο και πριν τη διενέργεια των εξετάσεων,
υπό την προϋπόθεση ότι ο σπουδαστής έχει περιληφθεί
στις καταστάσεις αυτών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του αντίστοιχου κύκλου σπουδών.
Το ποσό της επιδότησης που αφορά στις ημέρες εξετάσεων δύναται να καταβληθεί μετά την ολοκλήρωση αυτών.».
2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην υπ’
αρ. 3627.1/01/2005/19-01-2005 κοινή υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 29 Μαΐου 2020
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων

Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(4)
Στην υπ’ αρ. 29198-12-03-2020 περίληψη απόφασης
του Υπουργού και Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1103/Β/31-032020 στην πρώτη παράγραφο διορθώνεται το εσφαλμένο «Με την αριθμ. Πρωτ.25428-04/03/2020 απόφαση
του Υπουργού και του Υφυπουργού και Ανάπτυξης και
Επενδύσεων εγκρίνεται η Παράταση χρόνου και η ολοκλήρωση της επένδυσης του εγκεκριμένου πολυετούς

Τεύχος B’ 2339/15.06.2020

επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρίας «ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑ
ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Σ. ΚΟΣΚΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία υπήχθη
στις διατάξεις του άρθρου 3, παράγραφος 1, περίπτωση
ε, υποπερίπτωση xi του ν. 3299/04.με την αριθμ. 15154/
ΔΒΕ 1796/17-7-06(ΦΕΚ175/ΤΑΠΣ-08-08-2006) απόφαση,
όπως ισχύει ως εξής:
στο ορθό:
«Με την αριθμ. 25428-04/03/2020 απόφαση του
Υπουργού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων εγκρίνεται η Παράταση χρόνου και η ολοκλήρωση
της επένδυσης του εγκεκριμένου πολυετούς επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρίας ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑ ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Σ. ΚΟΣΚΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία υπήχθη στις διατάξεις του
άρθρου 3, παράγραφος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση
xi του ν. 3299/04.με την αριθμ. 15154/ΔΒΕ 1796/17-706 (ΦΕΚ183/ΤΑΠΣ/11-08-2006) απόφαση όπως ισχύει
ως εξής:»
(Από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων)
Ι

(5)
Στην 2212.2-1/2300/25560/2020 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1772/τ.Β΄/09.05.2020, στη σελίδα 18229,
στην Α΄ στήλη, στο 4ο περιεχόμενο και στη σελίδα
18234, στη Β΄ στήλη, στον 24ο στίχο εκ των κάτω, στο
θέμα, διορθώνεται η επωνυμία:
από το εσφαλμένο:
«skippers maritime services ltd»,
στο ορθό:
«SKIPPERS MARITIME SERVICES LTD».
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

23740

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 2339/15.06.2020

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.

*02023391506200008*

