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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Υπουργείο Εξωτερικών

2 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

3 Υπουργείο Υγείας

4 Οργανισμοί - Λοιποί Φορείς

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  

 Με την υπό στοιχεία Π13-19146/18-04-2022 απόφαση 
του Υφυπουργού Εξωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τα άρθρα 45-48 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κρά-
τος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), λύεται, από 14-04-2022, 
η πρόσληψη του Δημητρίου Διαμαντόπουλου του Γε-
ωργίου (ΑΔΤ: ΑΒ547626), ο οποίος είχε προσληφθεί σε 
θέση μετακλητού υπαλλήλου, στο Ιδιαίτερο Γραφείο 
του Υφυπουργού Εξωτερικών Aνδρέα Κατσανιώτη 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 927/2021).

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1042310210/18-04-2022). 

 Ο Υφυπουργός

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ   

Ι

2  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

 Με την υπ’ αρ. 28357/23-03-2022 απόφαση του Υπουρ-
γού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προσλαμβά-
νεται, από 01-03-2022, η Ευγενία Γιαννοπούλου του 
Ιωάννη (Α.Δ.Τ. ΑΙ 518226), σε θέση μετακλητής συνερ-
γάτιδας κατηγορίας Π.Ε. στο ιδιαίτερο Γραφείο της Γενι-
κής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Ενίσχυσης της 
Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Ελένης Γιώτη, σύμφωνα με τα άρθρα 45-48 
του ν. 4622/2019.

Στην ανωτέρω θα καταβάλλονται οι αποδοχές του 
13ου μισθολογικού κλιμακίου της Π.Ε. κατηγορίας.

Η προσλαμβανόμενη είναι υπόχρεη υποβολής δήλω-
σης περιουσιακής κατάστασης (ΔΠΚ) και δήλωσης οικο-
νομικών συμφερόντων (ΔΟΣ), σύμφωνα με τα άρθρα 1 
και 19 του ν. 3213/2003 (Α’ 309). 

Η αρχική δήλωση υποβάλλεται μέσα σε ενενήντα (90) 
ημέρες από την απόκτηση της ιδιότητας. 

Τα επόμενα έτη, η δήλωση υποβάλλεται κάθε χρόνο 
κατά το διάστημα της θητείας της άσκησης της δραστη-
ριότητας ή της διατήρησης της ιδιότητας των υπόχρεων 
και για το επόμενο έτος. 

Η ετήσια δήλωση υποβάλλεται εντός προθεσμίας τρι-
ών (3) μηνών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 
της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

(Αρ. βεβ. της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων: 37172/18-04-2022).

(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 7277112691/18-03-2022). 

 Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ   

Ι

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

 Αριθμ. Γ4β/ΓΠ.οικ. 22477 
Διορισμός Προσωρινής Κοινής Διοικήτριας στα 

διασυνδεόμενα Γενικό Νοσοκομείο (Γ.Ν.)ΣΑΜΟΥ 

«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» και ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟ-

ΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ (Γ.Ν. - Κ.Υ.) ΙΚΑΡΙΑΣ, αρμο-

διότητας 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ. Πε.) 

Πειραιώς και Αιγαίου, ΑΓΓΕΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας λάβει υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 20, 21, 22 και 23 του ν. 4735/2020  

«Τροποποίηση του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, 
νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, 
ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας 
Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυ-
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ναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, 
ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθ-
μη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 197),

β) των άρθρων 68, 69 και 70 του ν. 4622/2019: «Επιτε-
λικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κε-
ντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

γ) του άρθρου 7 του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατά-
ξεις» (Α’ 81), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του 
άρθρου 69 του ν. 3918/2011 (Α’ 31),

δ) της παρ. 5 του άρθρου 77, τα άρθρα 80 και 148 του 
ν. 3528/2007: «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημο-
σίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
Ν.Π.Δ.Δ.» (Α’ 26),

ε) του άρθρου τρίτου του ν. 3527/2007: «Κύρωση συμ-
βάσεων υπέρ Νομικών Προσώπων, εποπτευόμενων από 
το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης και λοι-
πές διατάξεις» (Α’ 25),

στ) του άρθρου 2 του ν. 4052/2012: «Νόμος αρμοδιό-
τητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή 
του νόμου: «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματο-
δοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελλη-
νικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του 
Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελλη-
νικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 
Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις 
για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της 
εθνικής οικονομίας, και άλλες διατάξεις» (Α’ 41),

ζ) της παρ. 5 του άρθρου 74 του ν. 4445/2016: «Εθνικός 
Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιο-
λόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινω-
νικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη 
και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’ 85) και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 236),

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

θ) του π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121) και

ι) του π.δ. 84/2019, «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

2. Τις αποφάσεις:
α) Την υπό στοιχεία Υ32/9-9-2021 απόφαση του Πρω-

θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώ-
τρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα» (Β’ 4185),

β) την υπό στοιχεία  Γ4β/ΓΠ. 1683/17-02-2022 
ΑΔΑ: 6Θ92465ΦΥΟ-ΥΡΟ) απόφαση του Υπουργού και 
της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας σχετικά με την 
«Αποδοχή παραίτησης του Κοινού Διοικητή των δια-
συνδεόμενων Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» και 
Γ.Ν. - Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ αρμοδιότητας 2ης Υ. Πε. Πειραιώς και 
Αιγαίου, ΣΤΕΦΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» (Υ.Ο.Δ.Δ. 122).

3. Το υπό στοιχεία Γ4β/ΓΠ οικ. 14904/11-03-2022 έγ-
γραφο «Σχετικά με διαδικασία στελέχωσης θέσεων Διοι-
κητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ.»

4. Το από 31-03-2022 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Γρα-
φείου Υπουργού.

5. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ. 20197/07-04-2022 προβλε-
πόμενη από την παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 
εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

7. Το υπ’ αρ. 9142/2022 αντίγραφο Ποινικού Μητρώου 
της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ιωαννίνων, αποφασίζουμε:

Διορίζουμε την ΑΓΓΕΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του Αποστόλου, 
με Α.Δ.Τ.: ΑΙ 849545, Πτυχιούχο του Νοσηλευτικής του 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, με πολύ καλή 
γνώση ξένης γλώσσας και περισσότερα από πέντε (5) 
χρόνια εργασιακής εμπειρίας, ως Προσωρινή Κοινή 
Διοικήτρια στα διασυνδεόμενα Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ 
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» και Γ.Ν. - Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ, αρμοδιότη-
τας 2ης Υ. Πε. Πειραιώς και Αιγαίου του Υπουργείου 
Υγείας, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, σε 
αντίστοιχη οργανική θέση της κατηγορίας Ε.Θ. του 
ν. 3528/07, με βαθμό 1Ο, για ορισμένο χρόνο και, συ-
γκεκριμένα, έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
επιλογής Κοινού Διοικητή, σύμφωνα με το άρθρο 22 
του ν. 4735/2020.

(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 8938102123/15-04-2022).

(Αρ. βεβ. της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου του 
Υπουργείου Υγείας: 1575/15-04-2022).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 15 Μαρτίου 2022

 Η Αναπληρώτρια 
Ο Υπουργός Υπουργός

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ  

Ι 

4 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 Αριθμ. 20222380 
Αυτοδίκαιη αποδοχή παραίτησης του Προέδρου 

του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επι-

στήμης, της Σχολής Χρηματοοικονομικής και 

Στατιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 23 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).

2. Το άρθρο 18 «Ζητήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης», το εδάφιο  πρώτο της παρ.  6 του ν.  4559/2018 
«Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 142).

3. Το π.δ. 74/2013 «’Ιδρυση - Συγκρότηση της Σχολής 
Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς» (Α’ 119).
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4. Την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006, «Εθνικό 
Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 131).

5. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυ-
βερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατά-
ξεις (Α’ 112), και τα άρθρα 76, 77 και 78 του ν. 4727/2020 
«Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμά-
τωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

6. Την υπ’ αρ. 20204762/20-07-2020 πράξη Πρύτανη 
«Εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του 
Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης της 
Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής του Πανε-
πιστημίου Πειραιώς» (Υ.Ο.Δ.Δ. 569).

7. Την υπ’ αρ. 20214231/24-06-2021 απόφαση Πρύτα-
νη «Αποδοχή παραίτησης του Αναπληρωτή Προέδρου 
του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, 
της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς» (Υ.Ο.Δ.Δ. 510).

8. Την υπ’ αρ. 20216994/14-10-2021 πράξη Πρύτανη 
«Εκλογή Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Στατιστι-
κής και Ασφαλιστικής Επιστήμης της Σχολής Χρηματοοι-
κονομικής και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 910).

9. Την υπ’ αρ. 20218125/08-12-2021 πράξη του Πρύ-
τανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς «Διορισμός του Σω-
τηρίου Μπερσίμη του Γερασίμου σε μόνιμη κενή θέση 
της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος 

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οι-
κονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς» (Γ’ 3216).

10. Την υπ’ αρ. 20222229/11-04-2022 ανάληψη καθη-
κόντων του Σωτηρίου Μπερσίμη του Γερασίμου μετά 
το διορισμό του σε μόνιμη κενή θέση της βαθμίδας του 
Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Οργάνωσης και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών, Επι-
χειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς.

11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Ιδρύ-
ματος ή του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, διαπιστώνουμε:

Την αυτοδίκαιη αποδοχή παραίτησης, από 11-04-2022 
του Σωτηρίου Μπερσίμη του Γερασίμου, Αναπληρωτή 
Καθηγητή, από το αξίωμα του Προέδρου του Τμήματος 
Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, της Σχολής 
Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής του Πανεπιστη-
μίου Πειραιώς, λόγω του διορισμού του σε μόνιμη 
κενή θέση της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή 
του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 
της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με ημερομηνία 
ανάληψης καθηκόντων του την 11η Απριλίου 2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 15 Απριλίου 2022 

Ο Πρύτανης

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ   
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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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