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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Με την υπ’ αριθμό Φ.400/221/397140/Σ.4031/
13-04-2017/ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ(Β1)/4α απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.2439/1996:
Τίθεται εκτός οργανικών θέσεων από 02-03-2017 ημερομηνία κύρωσης του υπ’ αριθμό 45/Σ.6/2017 πρακτικού
του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου ο Συνταγματάρχης Πυροβολικού Ελαφράς Υπηρεσίας Σκαλτσογιάννης Γεώργιος του Βασιλείου (ΑΜ:47408), ο οποίος
κρίθηκε στο βαθμό του Συνταγματάρχη ως «ευδοκίμως
τερματίσας τη σταδιοδρομία του» και επιθυμεί να τεθεί
Εκτός Οργανικών Θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράφου 8α του άρθρου 18 του ν.2439/1996, μέχρι
τη συμπλήρωση πλήρους συντάξιμης υπηρεσίας.
(Αριθμ. βεβ. ΓΕΣ/ΔΟΙ/2/983487/16-05-2017)
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
1. Με την υπ' αριθμό Φ.421.6/ΑΔ.976/Σ.287/16-5-2017/
ΓΕΑ/Β4/2 απόφαση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου
Αεροπορίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
της παραγράφου 1α και των παραγράφων 3 και 4 του
άρθρου 13 του ν. 2936/2001 «Επαγγελματίες Οπλίτες
και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 166/25-7-2001, τ.Α'), όπως
ισχύει, απολύεται από τις τάξεις της Πολεμικής Αεροπορίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1α
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του άρθρου 13 του ν. 2936/2001, λόγω λήξης της αρχικώς αναληφθείσας επταετούς υποχρέωσης του, επειδή
ανακάλεσε την υποβληθείσα αίτηση μονιμοποίησης, ο
ΕΠ.ΟΠ. Σμίας (ΟΑΑΔ) Κουτσοκώστας Ιωάννης του Κωνσταντίνου (AM: 98210), ΣΑ: 133/222/2008
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1031269548/12-5-2017).
2. Ο παραπάνω απολυόμενος, που εκπλήρωσε τις
στρατιωτικές του υποχρεώσεις, διαγράφεται από την
κατηγορία των Επαγγελματιών Οπλιτών την επομένη
της επίδοσης της παρούσας στον ίδιο, καθώς η αρχικώς
αναληφθείσα επταετής υποχρέωση του έληξε στις 10
Μαΐου 17, και εγγράφεται στην εφεδρεία της Πολεμικής
Αεροπορίας.
Ο Αρχηγός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Ι
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Με την υπ' αριθμ. 12796/16-05-2017 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 152 περ. β', 153,
156 και 165 του ν. 3528/ 2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/9-2-2007),
ύστερα από τη με αριθμό πρωτοκόλλου 94/12-04-2017
και αριθμ. συνεδρίασης 008/25-04-2017 γνωμάτευση της
Β'θμιας Υγειονομικής Επιτροπής Νομού Θεσσαλονίκης
και την υπ' αριθμ. 21/10,11-05-2017 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
Ανατολικής Θεσσαλονίκης, απολύεται από την υπηρεσία
λόγω ανικανότητας προς εργασία που δεν επιτρέπει την
άσκηση άλλων καθηκόντων, η εκπαιδευτικός Θασίτη
Μαρίνα του Παναγιώτη, κλάδου ΠΕ 07 (Γερμανικών) στη
διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, με βαθμό Α' του ν. 1566/85 και Μ.Κ. 10 του ν. 4354/2015 από
01-01-2016 και A.M. 181275.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7250941816/16-05-2017).
Με την υπ' αριθμ. 12794/16-05-2017 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας που εκδόθηκε
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σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 152 περ. β', 153,
156 και 165 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/9-2-2007),
ύστερα από τη με αριθμό πρωτοκόλλου 76/23-03-2017
και αριθμ. συνεδρίασης 007/04-04-2017 γνωμάτευση της
Β'θμιας Υγειονομικής Επιτροπής Νομού Θεσσαλονίκης
και την υπ' αριθμ. 21/10,11-05-2017 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
Ανατολικής Θεσσαλονίκης, απολύεται από την υπηρεσία
λόγω ανικανότητας προς εργασία που δεν επιτρέπει την
άσκηση άλλων καθηκόντων, ο εκπαιδευτικός Χριστοδουλής Απόστολος του Μόσχου, κλάδου ΠΕ 01 (Θεολόγων) του 4ου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης, με βαθμό Α'
και Μ.Κ. 15 του ν. 1566/1985 και του ν. 4354/2015 από
01-01-2016 και A.M.152771.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1269563322/16-05-2017).
Ο Περιφερειακός Διευθυντής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ
Ι
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Με το από 12.05.2017 προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων: α) 90 του Συντάγματος, β) 2
του ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52 Α'), γ) 49, 54 παρ. 1 και 71 παρ.
2 του ν.1756/1988 (ΦΕΚ 35 Α') «Κώδικας Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών»
και δ) 24 του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α') «Κυβέρνηση
και Κυβερνητικά Όργανα», όπως ισχύουν, το π.δ. 125/
05.11.2016 (ΦΕΚ 210 Α') «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και την 1/2017
απόφαση και τα πρακτικά της 1ης/22-02-2017 συνεδρίασης του Εννεαμελούς Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προάγονται, κατ' απόλυτη
εκλογή, σε Παρέδρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου οι Εισηγητές αυτού, Θεόδωρος Μαυροβουνιώτης του Ιωάννου, από 01.11.2016 και Γεωργία Κάνδυλα του Ιωάννου,
από 16.01.2017, για την πλήρωση δύο (2) κενών θέσεων
Παρέδρων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επειδή διαθέτουν
όλα τα απαιτούμενα για την προαγωγή τους τυπικά και
ουσιαστικά προσόντα.
(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Ελεγκτικού Συνεδρίου: 30138/
15.05.2017).
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Διορθώσεις Σφαλμάτων
Διορθώνεται η περίληψη της με αριθ. 30048, 31377/
13.4.2017 απόφασης της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης
Στρατηγικού Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Λειτουργίας

Τεύχος Γ’ 460/19.05.2017

Δικαιοσύνης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που δημοσιεύθηκε στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 379/27.4.2017,τ.Γ΄)
και αφορά διορισμούς συμβολαιογράφων στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Ρόδου, μόνο ως προς το βαθμό
επιτυχίας της Παρασκευής ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ του Δημόκριτου:
Από το εσφαλμένο: «83,72»
Στο ορθό: «72,18»
(Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
Ι
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Με την αριθμ. Α2β/Γ.Π. 31411/12.5.2017 απόφαση του
Υπουργού Υγείας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016),
του άρθρου 68 του ν. 4370/2016 (ΦΕΚ 37/Α΄/2016), την
παρ. 11α του άρθρου 74 ν. 4445/2016 (236/Α΄/2016), την
αριθμ. 9/118/5.6.2015 γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού
Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου και την
αριθμ. 4/22.9.2014 γνωμοδότηση του Β' Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Νοσοκομείων της 1ης Υγειονομικής
Περιφέρειας Αττικής, μετατάσσεται η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ
Μαρία - Σαπφώ του Γεωργίου, μόνιμη υπάλληλος του
κλάδου ΤΕ Επισκεπτριών Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου - Αποκεντρωμένη Νοσηλευτική Μονάδα
Ιεράπετρας σε κενή οργανική θέση του ιδίου κλάδου
και κατηγορίας στο Γενικό Νοσοκομείο «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ», ύστερα από αίτηση της και χωρίς να προκαλείται
επιπρόσθετη δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.
Ο Υπουργός
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Διορθώσεις Σφαλμάτων
Στην περίληψη της Α2α/Γ.Π./ 16308/20.03.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ
398/03.05.2017 (τ.Γ΄) στη σελίδα 3037 και αφορά στο
διορισμό της ιατρού ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΥΡΑΛΛΙΔΟΥ του
Γεωργίου, διορθώνεται
το εσφαλμένο: «ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΥΡΑΛΛΙΔΟΥ»,
στο ορθό: «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΥΡΑΛΛΙΔΟΥ».
Στην Α2α/Γ.Π.28888 (Σχετ.33642/16)/22.3.2017 απόφαση του Υπουργού Υγείας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
377/26.4.2017 (τ.Γ΄) στη σελίδα 2915 στην Β' στήλη, στον
43 στίχο εκ των άνω, διορθώνεται
το εσφαλμένο: «Με την Α2α/Γ.Π.28888 (Σχετ.33642/
16)/22.3.2017 απόφαση του Υπουργού Υγείας»,
στο ορθό «Με την Α2α/Γ.Π.28888 (Σχετ.33642/
16)/20.4.2017 απόφαση του Υπουργού Υγείας».
(Από το Υπουργείο Υγείας)
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Με την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.3/7290/12-04-2017 απόφαση της
Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 και 54 του
π.δ. 410/1988 (ΦΕΚ 191/Α΄/30-08-1988) «Κώδικας προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των λοιπών ΝΠΔΔ » και του άρθρου
1 παρ. 9 και 10 του ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α΄/2-2-2012),
λύεται η σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου του Σταύρου Λαγάκου του Γεωργίου, υπαλλήλου
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ ειδικότητας Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Α' ο οποίος υπηρετούσε σε οργανική θέση του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
κατόπιν της από 8 Μαρτίου 2017 έγγραφης καταγγελίας
της σύμβασης εργασίας του.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3715531198/13-04-2017).
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ν.4456/2017,τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.4275/2014,
του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 και του άρθρου 56 του
ν.4257/2014, και σύμφωνα με το αριθμ. 6/6.4.2017 πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ
Ν. Λάρισας, μετατάσσεται η Μαρία Αγγελίτση του Δημητρίου από τον κλάδο ΥΕ Εργατικού Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών και Εξωτερικών Χώρων με βαθμό Γ'
στον κλάδο ΥΕ Επιστατών Καθαριότητας με το ίδιο βαθμό και με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει
του ιδίου Δήμου, επειδή συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.
(Αριθμ. βεβ. της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Δήμου: 25774/25.4.2017).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΘεσσαλίαςΣτερεάς Ελλάδας: 5844/70634/16.5.2017).
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ
Ι

Με εντολή Υπουργού
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών
ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΜΠΥΛΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

Ι
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ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Με την 817/3.5.2017 απόφαση του Δημάρχου Λαρισαίων Ν. Λάρισας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 75 και 79 του ν. 3584/2007, του άρθρου 35
παρ.5 του ν.4024/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 19 του ν.4440/2016
και της παρ.5 του άρθρου 38 του ν.4456/2017, τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.4275/2014, του άρθρου 28
του ν. 4305/2014 και του άρθρου 56 του ν.4257/2014,
και σύμφωνα με το αριθμ. 6/6.4.2017 πρακτικό του
Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Λάρισας,
μετατάσσεται ο Βασίλειος Μαγγίδας του Ταξιάρχη από
τον κλάδο ΥΕ Εργατικού Προσωπικού Καθαριότητας
Εσωτερικών και Εξωτερικών Χώρων με βαθμό Γ' στον
κλάδο ΥΕ Επιστατών Καθαριότητας με το ίδιο βαθμό και
με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει του ιδίου Δήμου, επειδή συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.
(Αριθμ. βεβ. της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Δήμου: 25779/25.4.2017).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΘεσσαλίαςΣτερεάς Ελλάδας: 5843/70631/16.5.2017).
Με την 815/3.5.2017 απόφαση του Δημάρχου Λαρισαίων Ν. Λάρισας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 79 του ν. 3584/2007, του
άρθρου 35 παρ.5 του ν.4024/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου
19 του ν.4440/2016 και της παρ.5 του άρθρου 38 του

Με την αριθμ. Π/9455/5-5-2017 απόφαση του Διοικητή
του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 148 του ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια
η υπαλληλική σχέση του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
του ΧΡΗΣΤΟΥ, κλάδου ΔΕ Τεχνικού (ειδικότητας ελαιοχρωματιστή), με βαθμό Α' και ΜΚ 12, κατόπιν της από
5-5-2017 δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία
πρώτης αίτησης παραίτησης 19-4-2017).
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1222110750/9-5-2017).
Ο Διοικητής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ
Ι

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Με την υπ' αριθμ. ΓΠ-05-2327-02/05/2017 απόφαση
της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τα άρθρα 153 και 156 του ν. 3528/2007 και μετά την
9η/08.03.2017/θέμα 3ο απόφαση του Α' Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου της 1ης ΥΠΕ Αττικής, λύεται η
υπαλληλική σχέση της Χάλαρη Ευαγγελίας του Στυλιανού, μόνιμης υπαλλήλου του Ε.ΚΕ.Α. κατηγορίας ΔΕ του
κλάδου Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων
με Α' βαθμό και ΜΚ 10ο, λόγω σωματικής ανικανότητας
που δεν επιτρέπει την άσκηση άλλων καθηκόντων.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1274826378/27.04.2017).
Η Πρόεδρος
ΧΑΡΙΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Γ’ 460/19.05.2017

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο
το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: 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

*03004601905170004*

