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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
16 Οκτωβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 34341/5991/18.9.2020
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ρύθμιση
διαδικασίας, προϋποθέσεων, όρων, απαιτούμενων δικαιολογητικών, τρόπος συμψηφισμού, παρακράτησης και απόδοσης, είδος των συμψηφιζομένων και παρακρατούμενων απαιτήσεων, καθώς
και κάθε άλλο ειδικότερο διαδικαστικό ζήτημα,
για την εφαρμογή του άρθρου 87 του ν. 4706/
2020 (A’ 136) και του άρθρου 26 του ν. 4722/
2020 (Α’ 177)» (Β’ 4014).

2

Τροποποίηση - συμπλήρωση του Οργανισμού
του Αντικαρκινικό Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης
«ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Οικ. 42407/8205
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 34341/5991/18.9.2020
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών
και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ρύθμιση διαδικασίας, προϋποθέσεων, όρων, απαιτούμενων δικαιολογητικών, τρόπος συμψηφισμού, παρακράτησης και απόδοσης, είδος των
συμψηφιζομένων και παρακρατούμενων απαιτήσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο διαδικαστικό ζήτημα, για την εφαρμογή του άρθρου
87 του ν. 4706/2020 (A’ 136) και του άρθρου 26
του ν. 4722/2020 (Α’ 177)» (Β’ 4014).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 87 του ν. 4706 «Εταιρική διακυβέρνηση
ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ)

Αρ. Φύλλου 4581

2017/1131 και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει μετά το
άρθρο 26 του ν. 4722/2020 (Α’ 177)» (A’ 136),
2. τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143) καθώς και τον ν. 4446/2016 και ιδίως τα άρθρα 75 έως 90,
3. το ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α’ 90),
4. το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
5. το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
6. το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
7. το π.δ. 134/2017«Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Α΄ 168),
8. το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α’ 145),
9. το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22
του άρθρου 19 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
10. την υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού
και Υφυπουργών» (Β’ 2901),
11. την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο
Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051),
12. την υπό στοιχεία Υ44/2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3299),
13. την υπ’ αρ. 34341/5991/18.9.2020 κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 4014),
14. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, η οποία δεν μπορεί να προσδιοριστεί επ’
ακριβώς εκ των προτέρων, καθόσον εξαρτάται από
πραγματικά περιστατικά και δεν είναι γνωστές σε αυτή
την φάση οι απαιτήσεις των δικαιούχων, καθώς και οι
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βεβαιωμένες οφειλές τους προς το Δημόσιο, ΚΕΑΟ και
e - ΕΦΚΑ. Η δαπάνη που θα προκύψει θα καλυφθεί από
τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων προκαλώντας ισόποση επιδείνωση του οικονομικού αποτελέσματος.
15. Την υπ’ αρ. 38293/2086/2020 Εισήγηση της ΓΔΟΥ
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Το άρθρο 2 της υπ’ αρ. 34341/5991/18.9.2020 κοινής
υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 4014) αντικαθίσταται από την έναρξη ισχύος της ως εξής:
Προϋποθέσεις για την εφαρμογή της παρούσας:
1. Να υπάρχουν ανεξόφλητες απαιτήσεις των δικαιούχων προς τον ΟΑΕΔ μέχρι 31.12.2015.
2. Η υποβολή νέας σχετικής αίτησης στον ΟΑΕΔ.
3. Η παραίτηση του δικαιούχου από την άσκηση ενδίκου βοηθήματος ή μέσου και υποβολή του σχετικού
δικαιολογητικού στο Δικαστήριο, ενώπιον του οποίου
διεκδικείται χρηματικό ποσό για τα έτη 2010 έως 2015,
καθώς και σχετική υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου.
4. Οι εν λόγω απαιτήσεις να μην έχουν υποπέσει σε
παραγραφή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2020
Οι Υπουργοί
Οικονομικών

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός
Οικονομικών

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΡΟΥΤΣΗΣ
Ι

Αριθμ. Γ2α/35244
(2)
Τροποποίηση - συμπλήρωση του Οργανισμού
του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης
«ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), σε συνδυασμό με το άρθρο
12 του ν. 4638/2019 «Κύρωση: α) της από 25.9.2019
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Π.Ν.Π. «Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την
υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής» (Α’ 142),
β) της από 30.9.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» (Α’ 145),
γ) της από 4.10.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 150) και άλλες
διατάξεις» (Α’ 181), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 42 του ν. 4690/2020 (Α’ 104),
2. το άρθρο 6 του ν. 2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες
διατάξεις» (Α’ 37),
3. το άρθρο 4 του ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του
νόμου «Έγκριση των σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του
Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής 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),
4. την υποπαρ. Ι.2 της παρ. Ι του άρθρου πρώτο του
ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012
και άλλες διατάξεις» (Α’ 85),
5. το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Α΄ 98) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ.
22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),
6. το π.δ. 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νοσοκομείων» (Α’ 32),
7. το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
8. το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121) και το π.δ. 62/2020 (Α’ 155),
9. την υπ’ αρ. 50713/11.08.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη»
(Β’ 3360),
10. την υπό στοιχεία Υ44/05.08.2020 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 3299),
11. την υπό στοιχεία Υ4α/οικ.112145/23.11.2012 κοινή
υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Αντικαρκινικού
Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ‘’ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ’’» (Β’ 3282),
12. την υπ’ αρ. 105/23.12.2014 πράξη της Διοικήτριας
του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ‘’ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ’’ (Γ΄ 444/2015),
13. τις υπ’ αρ. 20775/28.05.2020, 23340/4.6.2020 και
28682/08.07.2020 εισηγήσεις της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας
και Θράκης,
14. το απόσπασμα πρακτικών της 17ης/14.05.2020,

Τεύχος B’ 4581/16.10.2020

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

49627

της 18ης/21.05.2020 και της 23ης/06.07.2020 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ‘’ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ’’,
15. το πρακτικό της υπ’ αρ. 116η/04.06.2020 (θέμα 17ο) Συνεδρίασης του ΚΕΣΥΠΕ,
16. την υπό στοιχεία Β2α/οικ. 49318/03.08.2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Υγείας,
17. το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής, δεν προκύπτει δαπάνη τόσο σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, όσο και του προϋπολογισμού του φορέα αναφοράς, αποφασίζουμε:
Η υπό στοιχεία Υ4α/οικ.112145/23.11.2012 κοινή υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου
Θεσσαλονίκης ‘’ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ’’» (Β’ 3282), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις υπό στοιχεία Υ4α/33316/04.04.2014 κοινή
υπουργική απόφαση (Β’ 1153), Υ4α/28393/13/20.05.2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1289), Α3α/93937/04.08.2016 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2537), Α3α/66045/01.12.2016 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 4218) και Α3α/39874/23.08.2017
κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2988), τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής:
Άρθρο 1
Στο άρθρο 6 «ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ», επέρχονται οι κάτωθι αλλαγές:
1. Στον Παθολογικό Τομέα και ειδικότερα στη Μονάδα Φιλοξενίας Καρκινοπαθών μειώνεται ο αριθμός κλινών
κατά 25 κλίνες και ως εκ τούτου η εν λόγω Μονάδα διαμορφώνεται ως ακολούθως:
«2. Φιλοξενίας Καρκινοπαθών
(Εξωτερική δομή δυναμικότητας 75 κλινών)».
2. Στο Χειρουργικό Τομέα και ειδικότερα στο Θωρακοχειρουργικό Ογκολογικό Τμήμα εντάσσεται ως ειδική μονάδα
η Μονάδα Μετεγχειρητικής Παρακολούθησης Θωρακοχειρουργικών ασθενών. Η εν λόγω Ειδική Μονάδα δεν είναι
αυτόνομη και λειτουργεί στο πλαίσιο του Θωρακοχειρουργικού Ογκολογικού Τμήματος.
Κατά τα λοιπά το τροποποιούμενο και συμπληρούμενο άρθρο παραμένει ως έχει.
Άρθρο 2
Στο άρθρο 16 «ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ», στις παρ. 2 και 4 επέρχονται οι κάτωθι αλλαγές:
1. Στην περ. Α της παρ. 2 «ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» καταργούνται και συστήνονται ανά ειδικότητα θέσεις
ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ ως εξής:
ΤΕΛΙΚΗ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΘΕΣΕΩΝ
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ
1
12
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
1
12
ΤΕΛΙΚΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΘΕΣΕΩΝ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ
3
13
2. Στην περ. Γ της παρ. 2 «ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» καταργείται μία (1) κενή θέση του κλάδου ΔΕ Βοηθών
Φαρμακείου και ο εν λόγω κλάδος διαμορφώνεται ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
Κλάδος ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου
Τρεις (3) θέσεις
3. Στην παρ. 4: α) συστήνεται κλάδος ΔΕ Οδηγών με δύο (2) θέσεις και β) καταργούνται τέσσερις (4) κενές θέσεις
του κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας και οι εν λόγω κλάδοι διαμορφώνονται ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
Κλάδος ΔΕ Οδηγών Δύο (2) θέσεις
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας
Έντεκα (11) θέσεις
Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Καθαριστών -τριών, Πλυντών - τριών, Πρεσσαδόρων - Σιδερωτών,
Επιμέλειας Κήπων. Η κατανομή των θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.
Κατά τα λοιπά το τροποποιούμενο και συμπληρούμενο άρθρο παραμένει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΣΤΑΣΗ

Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2020
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Υφυπουργός Υγείας

Εσωτερικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
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Τεύχος B’ 4581/16.10.2020

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.

*02045811610200004*

