
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ολοκλήρωση  - οριστικοποίηση του κόστους και 
πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργί-
ας επένδυσης της επιχείρησης «ΑΙΡΟΤΕΛ ΞΕΝΟΔΟ-
ΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΡΟΤΕΛ Α.Ε.» που υλοποιήθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3299/2004, 
και επιστροφή εγγυητικής επιστολής.

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ.27049/ 
5-4-2019 υπουργικής απόφασης «Εκπαίδευση 
στην Ιατρική Εξειδίκευση του Σακχαρώδη Διαβή-
τη» (Β’ 1357 και Β’ 2331).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους και 

πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουρ-

γίας επένδυσης της επιχείρησης «ΑΙΡΟΤΕΛ ΞΕ-

ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩ-

ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΡΟΤΕΛ Α.Ε.» που 

υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του νό-

μου 3299/2004, και επιστροφή εγγυητικής επι-

στολής.

  Με την υπ’ αρ. 100904/16-09-2021 (22-09-2021) από-
φαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτι-
κών Επενδύσεων πιστοποιείται η ολοκλήρωση - οριστι-
κοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής 
λειτουργίας της επένδυσης της επιχείρησης «ΑΙΡΟΤΕΛ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥ-
ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΡΟΤΕΛ Α.Ε.», που αναφέρεται 
«στον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής υφιστά-
μενης ξενοδοχειακής μονάδας 3* δυναμικότητας 149 
δωματίων - 283 κλινών και αναβάθμισή της σε μονάδα 4* 
με συνακόλουθη αλλαγή δυναμικότητας σε 149 δωμά-
τια - 207 κλίνες», στο Δήμο Καβάλας της Περιφερειακής 
Ενότητας Καβάλας, συνολικής επιχορηγούμενης δαπά-
νης οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα χιλιάδων 
(8.260.000) ευρώ και ποσού επιχορήγησης τεσσάρων 
εκατομμυρίων εκατόν τριάντα χιλιάδων (4.130.000) 

ευρώ, ήτοι ποσοστού 50% επί του κόστους της επιχο-
ρηγούμενης δαπάνης, με τους εξής όρους:

1. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης είναι η 
27-7-2017.

2. Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κό-
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των έξι εκατομ-
μυρίων τετρακοσίων ογδόντα μίας χιλιάδων εννιακοσί-
ων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα επτά λεπτών 
(6.481.994,47€).

3. Η Ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό του ενός εκα-
τομμυρίου εξακοσίων είκοσι χιλιάδων τετρακοσίων ενε-
νήντα οκτώ ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (1.620.498,62€), 
που αποτελεί ποσοστό 25% του συνολικού ενισχυόμε-
νου κόστους της επένδυσης.

4. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο συνολικό 
ποσό των τριών εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα χιλιά-
δων εννιακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και είκοσι τεσσά-
ρων λεπτών (3.240.997,24€), που αποτελεί ποσοστό 50% 
του συνολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.

5. Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο ποσό 
του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων είκοσι χιλιάδων τε-
τρακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και εξήντα δύο λεπτών 
(1.620.498,62€), που αποτελεί ποσοστό 25% του συνολι-
κού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.

6. Η συνολική δυναμικότητα ανήλθε σε 149 δωμάτια 
και 207 κλίνες.

7. Οι συνολικές θέσεις εργασίας κατά το χρόνο ολοκλή-
ρωσης της επένδυσης ανήλθαν σε 7,78 ΕΜΕ.

Πληρείται ο όρος της παρ. β’, του άρθρου 6 της από-
φασης υπαγωγής περί διατήρησης των υφιστάμενων 
θέσεων εργασίας και δημιουργίας των μισών τουλά-
χιστον νέων θέσεων εργασίας κατά τον πρώτο χρόνο 
λειτουργίας της επένδυσης (>2ΕΜΕ).

Με την ίδια απόφαση (100904/16-09-2021 - ΟΡΘΗ 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 22-09-2021),

α. εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου της επιχο-
ρήγησης ποσού ενός εκατομμυρίου τριακοσίων εξήντα 
τριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και 
πενήντα ενός λεπτού (1.363.724,51€). Το ποσό προκύπτει 
ως διαφορά, μετά από την αφαίρεση του ποσού που έχει 
καταβληθεί ως προκαταβολή (1.877.272,73€), από το 
σύνολο της επιχορήγησης, όπως αυτή οριστικοποιείται 
με παραπάνω απόφαση (3.240.997,24€),

β. αποδεσμεύεται η με αριθμό 4390/1050/
15-11-2011 κατατεθείσα εγγυητική επιστολή της «ΕΘΝΙ-
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ΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (ειδικής διαδόχου 
της FFB BΑΝK), συνολικού ποσού 2.065.000,00 ευρώ 
(προσαυξημένου κατά 10%), που αφορά στην εκταμί-
ευση προκαταβολής ποσοστού 50% της εγκριθείσας 
επιχορήγησης, γιατί ο λόγος για τον οποίο είχε εκδοθεί 
έχει πλέον εκλείψει.

Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωμοδο-
τική Επιτροπή σύμφωνα με την παρ. 7 των άρθρων 27 και 
85, του νόμου 4399/2016 και την υπουργική απόφαση 
77685/21-07-2016 «Σύσταση της Γνωμοδοτικής Επιτρο-
πής του άρθρου 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμός του 
τρόπου λειτουργίας της» (Β’ 2335/2016).

Η παρούσα περίληψη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ

I

    Αριθμ. Γ5α/Γ.Π.οικ. 60421 (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ.27049/ 

5-4-2019 υπουργικής απόφασης «Εκπαίδευση 

στην Ιατρική Εξειδίκευση του Σακχαρώδη Δια-

βήτη» (Β’ 1357 και Β’ 2331). 

 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡIA ΥΠΟΥΡΓΟΣ YΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του ν. 1278/1982 «Για σύσταση Κεντρικού Συμβου-

λίου Υγείας» (Α’ 105),
β. της παρ. 5Β του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 «Προ-

μήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 134),

γ. του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155),

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

ε. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), 
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Την υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Ποικ.27049/5-4-2019 υπουρ-
γική απόφαση «Εκπαίδευση στην Ιατρική Εξειδίκευση 
του Σακχαρώδη Διαβήτη» (Β’ 1357, Β’ 2331).

3. Την υπό στοιχεία Υ32/9-9-2021 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώ-
τρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα» (Β’ 4185).

4. Την υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π οικ.64845/29-8-2018 
υπουργική απόφαση «Ονομασία, περιεχόμενο και προ-
ϋποθέσεις απόκτησης τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης 
από ιατρούς που κατέχουν τίτλο ιατρικής ειδικότητας» 
(Β’ 3958).

5. Την υπ’ αρ. 5 απόφαση της 289ης/28-6-2021 Ολομέ-
λειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας,

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Β1α/45282/20-7-2021 
εισήγηση της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, 

όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη της παρ. 1 του 
άρθρου 35 του ν. 4484/2017, της Διεύθυνσης Προϋπολο-
γισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου 
Υγείας, αποφασίζουμε:

Το άρθρο 5 της υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Ποικ.27049/
5-4-2019 υπουργικής απόφασης (Β’ 1357), όπως τροπο-
ποιήθηκε με τη διόρθωση σφαλμάτων, παρ. Στ (Β’ 2331) 
και με την υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ.9442/22-3-2021 
υπουργική απόφαση (Β’ 1080), αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 5
Μεταβατικές Διατάξεις

1. Οι ιατροί ειδικότητας Παθολογίας και Παιδιατρικής 
που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις κατά τη δη-
μοσίευση της παρούσας και εφόσον υποβάλουν αίτηση 
προς τη Δ/νση Ιατρών, Λοιπών Επιστημόνων και Επαγ-
γελματιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας εντός έξι (6) 
μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας, δύνανται να 
αποκτήσουν τον τίτλο της εξειδίκευσης στον Σακχαρώδη 
Διαβήτη, με απόφαση του Υπουργού Υγείας μετά από 
γνώμη του Κε.Σ.Υ., ως εξής:

Α. Άνευ εξετάσεων:
1. Oι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. οποιασδήποτε βαθμίδας 

(Επιμ. Β, Επιμ. Α, Δ/ντές, Συντ. Δ/ντές), Μέλη ΔΕΠ και 
Στρατιωτικοί Ιατροί, που έχουν αποκτήσει το πιστοποι-
ητικό μετεκπαίδευσης στον Σακχαρώδη Διαβήτη και 
μετά την απόκτησή του έχουν συμπληρώσει τρία (3) 
χρόνια πιστοποιημένης προϋπηρεσίας στα Διαβητολο-
γικά Κέντρα του Ε.Σ.Υ., των Στρατιωτικών Νοσοκομείων 
και των Πανεπιστημιακών Κλινικών, που έχουν συσταθεί 
νόμιμα, ανεξάρτητα από την παρούσα εργασιακή τους 
κατάσταση(ιατροί Ε.Σ.Υ., ιδιώτες, αυτοαπασχολούμενοι 
ιατροί, συνταξιούχοι).

Το ίδιο ισχύει και για τους αφυπηρετήσαντες και για 
τους εν ενεργεία ιατρούς, που έχουν αποκτήσει το πιστο-
ποιητικό μετεκπαίδευσης στον Σακχαρώδη Διαβήτη και 
έχουν συμπληρώσει τριετή πιστοποιημένη προϋπηρεσία 
σε αναγνωρισμένα Διαβητολογικά Κέντρα της αλλοδα-
πής, ανεξαρτήτως της παρούσας εργασιακής τους κα-
τάστασης(ιατροί Ε.Σ.Υ., ιδιώτες, αυτοαπασχολούμενοι 
ιατροί, συνταξιούχοι).

2. Oι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. οποιασδήποτε βαθμίδας 
(Επιμ. Β, Επιμ. Α, Δ/ντές, Συντ. Δ/ντές), Μέλη ΔΕΠ και 
Στρατιωτικοί ιατροί, που έχουν αποκτήσει το πιστοποι-
ητικό μετεκπαίδευσης στον Σακχαρώδη Διαβήτη και 
μετά την απόκτησή του έχουν συμπληρώσει τέσσερα 
(4) χρόνια πιστοποιημένης προϋπηρεσίας στα Διαβητο-
λογικά Ιατρεία του Ε.Σ.Υ, των Πανεπιστημιακών Κλινικών 
και των Στρατιωτικών Νοσοκομείων, που έχουν συσταθεί 
νόμιμα, ανεξάρτητα από την παρούσα εργασιακή τους 
κατάσταση (ιατροί Ε.Σ.Υ., ιδιώτες, αυτοαπασχολούμενοι 
ιατροί, συνταξιούχοι).

3. Οι επιστημονικά υπεύθυνοι Διαβητολογικών Κέ-
ντρων του Ε.Σ.Υ., των Πανεπιστημιακών Κλινικών και 
των Στρατιωτικών Νοσοκομείων, που έχουν συσταθεί 
νόμιμα.

4. Oι ιατροί οποιασδήποτε βαθμίδας που έχουν απο-
κτήσει το πιστοποιητικό μετεκπαίδευσης στον Σακ-
χαρώδη Διαβήτη και μετά την απόκτησή του έχουν 
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συμπληρώσει πενταετή τουλάχιστον πιστοποιημένη 
προϋπηρεσία στον Σακχαρώδη Διαβήτη σε φορέα κοι-
νωνικής ασφάλισης(ιατροί του πρώην Ιδρύματος Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων) ή σε φορέα Ν.Π.Ι.Δ., εποπτευόμενο 
από το Υπουργείο Υγείας σε τομέα Έρευνας, Πρόληψης 
και Θεραπείας του Σακχαρώδη Διαβήτη.

5. Oι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. οποιασδήποτε βαθμίδας 
(Επιμ. Β, Επιμ. Α, Δ/ντές, Συντ. Δ/ντές), Μέλη ΔΕΠ και 
Στρατιωτικοί ιατροί, που έχουν αποκτήσει διδακτορική 
διατριβή ή μεταπτυχιακό δίπλωμα με αντικείμενο τον 
Σακχαρώδη Διαβήτη και έχουν συμπληρώσει τουλάχι-
στον τρία (3) χρόνια προϋπηρεσίας σε Διαβητολογικά 
Κέντρα ή τέσσερα (4) χρόνια προϋπηρεσίας σε Διαβη-
τολογικά Ιατρεία του Ε.Σ.Υ., των Πανεπιστημιακών Κλι-
νικών και των Στρατιωτικών Νοσοκομείων, που έχουν 
συσταθεί νόμιμα.

6. Οι Παιδίατροι που έχουν αποκτήσει την εξειδίκευση, 
ειδικότητα ή την υποειδικότητα της Παιδιατρικής Ενδο-
κρινολογίας σε χώρες της Ε.Ε., στο Ηνωμένο Βασίλειο ή 
στις Η.Π.Α.

Β. Με εξετάσεις:
1. Oι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. οποιασδήποτε βαθμίδας 

(Επιμ. Β, Επιμ. Α, Δ/ντές, Συντ. Δ/ντές), Μέλη ΔΕΠ και 
Στρατιωτικοί Ιατροί, που έχουν αποκτήσει το πιστοποι-
ητικό μετεκπαίδευσης στον Σακχαρώδη Διαβήτη και 
μετά την απόκτησή του έχουν πραγματοποιήσει ή θα 
πραγματοποιήσουν επιπρόσθετη εκπαίδευση μέχρι τη 
συμπλήρωση διετίας σε Διαβητολογικό Κέντρο του Ε.Σ.Υ. 
ή Πανεπιστημιακής Κλινικής, ή Στρατιωτικών Νοσοκο-
μείων, που έχει συσταθεί νόμιμα.

2. Oι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. οποιασδήποτε βαθμίδας 
(Επιμ. Β, Επιμ. Α, Δ/ντές, Συντ. Δ/ντές), Μέλη ΔΕΠ και 
Στρατιωτικοί Ιατροί, που έχουν αποκτήσει το πιστοποιη-
τικό μετεκπαίδευσης στον Σακχαρώδη Διαβήτη και μετά 
την απόκτησή του έχουν συμπληρώσει δύο (2) τουλάχι-
στον χρόνια πιστοποιημένης προϋπηρεσίας σε Διαβητο-
λογικό Κέντρο του Ε.Σ.Υ., ή Πανεπιστημιακής Κλινικής ή 
Στρατιωτικών Νοσοκομείων, που έχει συσταθεί νόμιμα.

3. Οι ήδη υπηρετούντες ως μετεκπαιδευόμενοι σε Δι-
αβητολογικά Κέντρα, που έχουν συσταθεί νόμιμα, δύνα-
νται να συνεχίσουν την άσκησή τους, εφόσον έχουν την 
έγκριση του φορέα που ανήκουν, έως τη συμπλήρωση 
των δύο (2) ετών.

4. Οι ιδιώτες ιατροί και οι ιατροί ιδιωτικού φορέα που 
έχουν αποκτήσει το πιστοποιητικό μετεκπαίδευσης στον 
Σακχαρώδη Διαβήτη, εφόσον ασκηθούν και για ένα έτος 
στην εξειδίκευση του Σακχαρώδη Διαβήτη.

5. Οι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. οποιασδήποτε βαθμίδας 
(Επιμ. Β, Επιμ. Α, Δ/ντές, Συντ. Δ/ντές), Επικουρικοί Ια-
τροί, Ακαδημαϊκοί ή Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι, Μέλη 
ΔΕΠ, Στρατιωτικοί Ιατροί, οι Ιατροί ιδιωτικού φορέα και 
οι ιδιώτες Ιατροί που αποδεδειγμένα έχουν συμπληρώ-
σει πενταετή προϋπηρεσία με κλινική και ερευνητική 
ενασχόληση στον Σακχαρώδη Διαβήτη στην ημεδαπή 
ή αλλοδαπή.

6. Οι νοσοκομειακοί ιατροί που έχουν αποκτήσει το 
πιστοποιητικό μετεκπαίδευσης στον Σακχαρώδη Δια-
βήτη, υπηρετούν σε Παθολογικές ή Παιδιατρικές Κλινι-
κές και έχουν πιστοποιημένη προϋπηρεσία μικρότερη 

της τριετίας σε Διαβητολογικό Ιατρείο ή πιστοποιημένη 
προϋπηρεσία μικρότερη της διετίας, σε Διαβητολογικό 
Κέντρο, που έχουν συσταθεί νόμιμα, εφόσον ολοκλη-
ρώσουν την άσκησή τους στον Σακχαρώδη Διαβήτη, 
για τον υπολειπόμενο χρόνο.

2. Οι ιατροί των υποπερ. 1, 3, 4 και 6 της περ. Β το-
ποθετούνται κατά προτεραιότητα, ως υπεράριθμοι στα 
Διαβητολογικά Κέντρα, που έχουν αναγνωριστεί ως κέ-
ντρα εκπαίδευσης, για τη χορήγηση της εξειδίκευσης 
στον Σακχαρώδη Διαβήτη, για τον υπολειπόμενο χρόνο 
άσκησής τους και έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξε-
τάσεις απόκτησης του τίτλου της εξειδίκευσης ακόμη και 
αν συμπληρώσουν τον υπολειπόμενο χρόνο άσκησης 
μετά τις 19-4-2021.

3. Ως Διαβητολογικά Ιατρεία ή Διαβητολογικά Κέντρα, 
που έχουν νομίμως συσταθεί, ανεξαρτήτως της δημοσί-
ευσης της σύστασής τους, στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως, νοούνται και τα κάτωθι:

α. Τα Διαβητολογικά Ιατρεία ή Διαβητολογικές Μονά-
δες (Κέντρα) που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τα οριζό-
μενα στην υπό στοιχεία Α3β/7343/22-6-1990 υπουργική 
απόφαση «Προϋποθέσεις σύστασης και τρόπος λειτουρ-
γίας Εξωτερικών Διαβητολογικών Ιατρείων και Διαβη-
τολογικών Μονάδων των Νοσοκομείων» (Β’ 378), όπως 
αυτή συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τις υπό 
στοιχεία Α3α/42/26-2-1992 (Β’ 231), Υ4α/9495/95/96/
5-9-1996 (Β’ 874) και Υ4α/οικ.118930/4-9-2009 (Β’ 1909) 
υπουργικές αποφάσεις.

β. Τα Διαβητολογικά Ιατρεία ή Διαβητολογικές Μονά-
δες (Κέντρα) που λειτουργούσαν πριν από τη δημοσίευ-
ση της υπό στοιχεία Α3β/7343/22-6-1990(Β’ 378) υπουρ-
γικής απόφασης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5 αυτής, 
όπως αυτή συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τις 
υπό στοιχεία Α3α/42/26-2-1992 (Β’ 231), Υ4α/9495/95/
5-9-1996 (Β’ 874) και Υ4α/οικ.118930/4-9-2009 (Β’ 1909) 
υπουργικές αποφάσεις.

γ. Τα Διαβητολογικά Ιατρεία ή Διαβητολογικές Μονά-
δες (Κέντρα) που έχουν συσταθεί έως 19-4-2019, με από-
φαση του Διοικητικού Συμβουλίου Νοσοκομείου Ν.Π.Δ.Δ 
ή Ν.Π.Ι.Δ εποπτευόμενου από το Υπουργείο Υγείας και 
με τεκμηριωμένη γνώμη- απόφαση της Επιτροπής του 
Υπουργείου Υγείας για τον Σακχαρώδη Διαβήτη, κατ’ε-
φαρμογή της υπό στοιχεία Α3β/7343/22-6-1990 (Β’ 378)
υπουργικής απόφασης.

δ. Τα Διαβητολογικά Ιατρεία ή Διαβητολογικά Κέ-
ντρα(Μονάδες) των Στρατιωτικών Νοσοκομείων, που 
λειτουργούν σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέ-
πεται στις Ένοπλες Δυνάμεις».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Ποικ.2704/
5-4-2019, υπουργική απόφαση (Β’ 1357).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2021

Η Αναπληρώτρια Υπουργός

ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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