
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντο-
λή Υπουργού» στους Περιφερειακούς Διευθυντές 
Εκπαίδευσης.

2 Τροποποίηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαρα-
γωγής.

3 Τροποποίηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαρα-
γωγής.

4 Ανακατανομή ωρών και ποσών για Υπερωρίες - 
Νυχτερινά - Εξαιρέσιμα Μονίμου Προσωπικού και 
προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαί-
ου του Γ.Ν.Θ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθ. 184186/Γ1 (1)
Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντο-

λή Υπουργού» στους Περιφερειακούς Διευθυντές 

Εκπαίδευσης. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 29 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄), όπως 

ισχύουν,
β) του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 2986/2002 «Οργάνωση 

των περιφερειακών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευ-
τικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 24 Α΄), όπως 
ισχύουν,

γ) του άρθρου 4 της παρ. Δ΄ του ν. 4336/2015 «Συ-
νταξιοδοτικές διατάξεις Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης 

Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 
Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμ-
φωνίας Χρηματοδότησης» (ΦΕΚ 94 Α΄),

δ) του άρθρου 90 του κώδικα για την κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄),

ε) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210 Α΄).

2) Την με αριθ. 132146/Β1/3-8-2017 εισήγηση του άρ-
θρου 24 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) όπως αντικατα-
στάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 
της Δ/νσης Τακτικού Προϋπολογισμού, Μ.Π.Δ.Σ. και 
Π.Δ.Ε. της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σύμφωνα με την οποία δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ., απο-
φασίζουμε:

Στους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης με-
ταβιβάζουμε το δικαίωμα να υπογράφουν «Με εντολή 
Υπουργού» την έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας των 
Διευθυντών και Υποδιευθυντών των Περιφερειακών 
Επιμορφωτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.) της Περιφέρειάς τους, 
όπου απαιτείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 30 Οκτωβρίου 2017

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ   

Ι

 Αριθ. 883 (2)
Τροποποίηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαρα-

γωγής. 

 Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΣ
ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 19, 20 και 21 του ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α΄ 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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17/27.1.2005) «Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμε-
νης Αναπαραγωγής».

2. Το π.δ. 2/2013 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 638/20.12.2013) «Διορι-
σμός Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου της Εθνικής 
Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή 
Ι.Υ.Α.)».

3. Η υπ’ αριθ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.21142/2014 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 
124/11.3.2014) «Διορισμός μελών της Εθνικής Αρχής 
Ιατρικών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή 
Ι.Υ.Α.».

4. Το άρθρο 16 παρ. 2 του ν.  3305/2005 (ΦΕΚ Α΄ 
17/27.1.2005), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 παρ. 
2 του ν. 4272/2014 (ΦΕΚ Α΄ 145/11.7.2014) «Εφαρμογή 
της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 10/2016 (ΦΕΚ Α΄ 20/18.2.2016) 
«Άδεια Ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Ιατρικών Υπο-
βοηθούμενης Αναπαραγωγής (M.I.Y.A.). Όροι και προϋ-
ποθέσεις».

6. Την υπ’ αριθ. 305/2016 απόφαση της Ε.Α.Ι.Υ.Α. (ΦΕΚ 
Β΄ 2908/13.9.2016) «Καθορισμός διαδικασίας και ορ-
γάνων ελέγχου της Ε.Α.Ι.Υ.Α. για την αδειοδότηση των 
Μ.Ι.Υ.Α.».

7. Την υπ’ αριθ. 585/26.7.2016 απόφαση της Ε.Α.Ι.Υ.Α. 
με θέμα «Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής» 
στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤ-
ΤΙΚΟΝ» με Α.Φ.Μ. 999696736 Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΑΛΕΩ (ΦΕΚ Β΄ 
2709/2.8.2017).

8. Την υπ’ αριθ. 709/18.9.2017 αίτηση του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ-
ΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΑΤΤΙΚΟΝ» με Α.Φ.Μ. 
999696736 Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΑΛΕΩ.

9. Το υπ’ αριθ. 819/19.10.2017 Πρακτικό Αυτοψίας της 
Επιτροπής Ελέγχου με την οποία διαπιστώθηκε η συμ-
μόρφωση του νοσοκομείου προς τις επιφυλάξεις που 
είχαν διατυπωθεί στην από 19.7.2017 απόφαση της 17ης 
Συνεδρίασης της Ε.Α.Ι.Υ.Α.

10. Την από 25.10.2017 απόφαση της 22ης Συνεδρί-
ασης της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης 
Αναπαραγωγής για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λει-
τουργίας Μονάδας Ι.Υ.Α.

11. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 585/26.7.2016 απόφα-
σης της Ε.Α.Ι.Υ.Α. με θέμα «Χορήγηση άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης 
Αναπαραγωγής» (ΦΕΚ Β΄ 2709/2.8.2017) λόγω μη συν-
δρομής πλέον των επιφυλάξεων που είχαν διατυπωθεί 
στην από 19.7.2017 απόφαση της 17ης Συνεδρίασης 
της Ε.Α.Ι.Υ.Α. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2017

Ο Πρόεδρος

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ   

 Αριθ. 881 (3)
Τροποποίηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαρα-

γωγής. 

 Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΣ
ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 19, 20 και 21 του ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α΄ 

17/27.1.2005) «Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμε-
νης Αναπαραγωγής».

2. Το π.δ. 2/2013 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 638/20.12.2013) «Διορι-
σμός Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου της Εθνικής 
Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή 
Ι.Υ.Α.)».

3. Η υπ’ αριθ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.21142/2014 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 
124/11.3.2014) «Διορισμός μελών της Εθνικής Αρχής 
Ιατρικών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή Ι.Υ.Α.»

4. Το άρθρο 16 παρ. 2 του ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α΄ 17/ 
27.1.2005), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 παρ. 2 
του ν. 4272/2014 (ΦΕΚ Α΄ 145/11.7.2014) «Εφαρμογή της 
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής»

5. Τις διατάξεις του π.δ. 10/2016 (ΦΕΚ Α΄ 20/18.2.2016) 
«Άδεια Ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Ιατρικών Υπο-
βοηθούμενης Αναπαραγωγής (M.I.Y.A.). Όροι και προϋ-
ποθέσεις».

6. Την υπ’ αριθ. 305/2016 απόφαση της Ε.Α.Ι.Υ.Α. (ΦΕΚ 
Β΄ 2908/13.9.2016) «Καθορισμός διαδικασίας και ορ-
γάνων ελέγχου της Ε.Α.Ι.Υ.Α. για την αδειοδότηση των 
Μ.Ι.Υ.Α.».

7. Την υπ’ αριθ. 328/9.5.2017 απόφαση της Ε.Α.Ι.Υ.Α. 
με θέμα «Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής» 
στην ΕΥΓΟΝΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙ-
ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και δ.τ. ΕΥΓΟΝΙΑ ΕΠΕ. με Α.Φ.Μ. 
099827409 Δ.Ο.Υ. Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ (ΦΕΚ Β΄ 1677/16.5.2017).

8. Την υπ’ αριθ. 612/21.7.2017 αίτηση της ΕΥΓΟΝΙΑ 
ΜΟΝΑΔΑ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩ-
ΓΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ και δ.τ. ΕΥΓΟΝΙΑ ΕΠΕ. με Α.Φ.Μ. 099827409 
Δ.Ο.Υ. Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ.

9. Το υπ’ αριθ. 815/18.10.2017 Πρακτικό Αυτοψίας της 
Επιτροπής Ελέγχου με την οποία διαπιστώθηκε η συμ-
μόρφωση του νοσοκομείου προς τις επιφυλάξεις που 
είχαν διατυπωθεί στην από 4.5.2017 απόφαση της 9ης 
Συνεδρίασης της Ε.Α.Ι.Υ.Α.

10. Την από 25.10.2017 απόφαση της 22ης Συνεδρί-
ασης της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης 
Αναπαραγωγής για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λει-
τουργίας Μονάδας Ι.Υ.Α.

11. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 328/9.5.2017 απόφα-
σης της Ε.Α.Ι.Υ.Α. με θέμα «Χορήγηση άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης 
Αναπαραγωγής» (ΦΕΚ Β΄ 1677/16.5.2017) λόγω μη συν-
δρομής πλέον των επιφυλάξεων που είχαν διατυπωθεί 
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στην από 4.5.2017 απόφαση της 9ης Συνεδρίασης της 
Ε.Α.Ι.Υ.Α. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2017

Ο Πρόεδρος

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ 

  Ι    

 Αριθ. 14434 (4)
Ανακατανομή ωρών και ποσών για Υπερωρίες - 

Νυχτερινά - Εξαιρέσιμα Μονίμου Προσωπικού 

και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι-

καίου του Γ.Ν.Θ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 

 Αφού έλαβε υπόψη του:
Την εισαγωγή προς συζήτηση του θέματος για Δ΄ 

Τροποποίηση - αναμόρφωση προϋπολογισμού οικο-
νομικού έτους 2017 από την Πρόεδρο του Διοικητικού 
Συμβουλίου, σύμφωνα με το  υπ’ αριθ. 12319/12-09-
2017 έγγραφο της Διευθύντριας Διοικητικής Υπηρε-
σίας του Νοσοκομείου το οποίο περιλαμβάνει και το 
από 08/09/2017 ηλεκτρονικό μήνυμα της 4ης ΥΠΕ 
Μακεδονίας και Θράκης και του Υπουργείου Υγείας με 
το οποίο διαβιβάστηκε η υπ’ αριθ. 32813/01-09-2017
απόφαση του Διοικητή της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας και 
Θράκης «Ανακατανομή ωρών και ποσών των Νοσοκο-
μείων της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης για Υπερω-
ρίες - Νυχτερινά - Εξαιρέσιμα Μονίμου Προσωπικού 
και Προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου» 

(ΑΔΑ:ΩΨ18ΟΡ1Ο-ΙΓ5) με την οποία αποφάσισε την ανα-
κατανομή ωρών και ποσού για υπερωρίες, νυχτερινά, 
εξαιρέσιμα μονίμου και ιδιωτικού δικαίου προσωπικού 
από 01-01-2017 έως 31-12-2017» για το Επιστημονι-
κό Προσωπικό του ΓΝΘ Άγιος Παύλος με το ποσό των 
36.000,00 € και 600 συνολικό αριθμό ημερών εφημερίας 
και για το Μόνιμο και ΙΔΟΧ προσωπικό του ΓΝΘ Άγιος 
Παύλος το ποσό των 624.000,00 € με 249.000 συνολικό 
αριθμό ωρών Υπερωριακής Απασχόλησης Νυχτερινών 
και Εξαιρέσιμων, για την οποία λήφθηκαν υπόψη:

α) Το Νομοθετικό διάταγμα 496/1974 το ν. 2362/1995, 
το ν. 3329/2005, το ν. 3527/2007, το ν. 4270/2014 και το 
άρθρο 20 του ν. 4354/2015.

β) Η Α2β/Γ.Π.οικ.92202/23-12-2016, απόφαση του 
Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγεί-
ας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4265/30-12-2016/τ.Β΄, 
περί καθιέρωσης με αμοιβή υπερωριακής νυχτερινής 
και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μονίμου προσω-
πικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου έτους 2017 των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, ανά 
Υγειονομική Περιφέρεια, σύμφωνα με τα οποία πραγμα-
τοποιήθηκε αύξηση της δαπάνης για υπερωρίες νυχτε-
ρινά και εξαιρέσιμα κατά 14.000,00 € για το έτος 2017, 
ομόφωνα αποφασίζει:

Την έγκριση της Δ΄ Τροποποίησης - Αναμόρφωσης του 
Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017 στην οποία 
περιλαμβάνεται και η αύξηση της δαπάνης για υπερωρί-
ες νυχτερινά και εξαιρέσιμα κατά 14.000,00 €. (ΚΑΕ 0261, 
0263, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 20 Οκτωβρίου 2017

Η Πρόεδρος

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΤΕΡΝΑ  
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*02039591011170004*

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 Ανασυ-
γκρότησης. 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 υποβάλ-
λεται 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 δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να 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 συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις 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
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