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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
21 Φεβρουαρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ανασυγκρότηση και ορισμός μελών της Υποεπιτροπής για την εξέταση θεμάτων χορήγησης
δανείων και πιστώσεων με την εγγύηση του Δημοσίου και ορισμός γραμματέα της Διυπουργικής
Επιτροπής του άρθρου 5 του ν. 2322/1995.

2

Τροποποίηση απόφασης καθορισμού κριτηρίων
επιλογής και διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις κλάδου
ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/12901/0004
(1)
Ανασυγκρότηση και ορισμός μελών της Υποεπιτροπής για την εξέταση θεμάτων χορήγησης
δανείων και πιστώσεων με την εγγύηση του Δημοσίου και ορισμός γραμματέα της Διυπουργικής Επιτροπής του άρθρου 5 του ν. 2322/1995.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’/181), και ιδίως των άρθρων 46, 48 και 98
παρ. 1.
β) Των άρθρων 5 και 6 του ν. 2322/1995 «Παροχή της
εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για τη χορήγηση δανείων και πιστώσεων και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει
(Α’/143).
γ) Του άρθρου 24, παρ. 5, περ. ε) του ν. 4270/2014
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό
και άλλες διατάξεις» (Α’/143), όπως ισχύει.
δ) Του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’/176), όπως ισχύει.
ε) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση
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του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
(Α’/45), όπως ισχύει.
στ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό
Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές
διατάξεις» (Α’/131), όπως ισχύει.
ζ) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’/116).
2. Την αριθ. 2/94263/0004/10.12.2014 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανασυγκρότηση και
ορισμός μελών της Υποεπιτροπής για την εξέταση θεμάτων χορήγησης δανείων και πιστώσεων με την εγγύηση
του Δημοσίου και ορισμός γραμματέα της Διυπουργικής
Επιτροπής του άρθρου 5 του ν. 2322/1995» (Β’/3319).
3. Την αριθ. 2/87570/ΔΠΔΑ/1.12.2017 εισήγηση της
Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία
βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον επιβάρυνση ούτε στον
προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών τρέχοντος
οικονομικού έτους, ούτε στο ΜΠΔΣ 2018-2021.
4. Την αριθ. ΕΜΠ 1018/0004/21.10.2015 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών (ΥΟΔΔ 757) με την οποία διορίστηκε ο Φραγκίσκος
Κουτεντάκης του Αλεξάνδρου στη θέση του μετακλητού
Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.
5. α) Την αριθ. 2/88063/0004/4.12.2017 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Τοποθέτηση προϊσταμένων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής» (ΑΔΑ:6ΥΖΘΗ-7ΟΙ).
β) Την αριθ. 2/88056/0004/4.12.2017 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Τοποθέτηση προϊσταμένων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας
Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών»
(ΑΔΑ:7Σ5ΥΗ-3Λ5).
6. Το από 30.1.2018 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων
και Κίνησης Κεφαλαίων του Γ.Λ.Κ.
7. Το γεγονός ότι με το νέο Οργανισμό του Υπουργείου
Οικονομικών ορισμένες οργανικές μονάδες, των οποίων
οι Προϊστάμενοι συμμετέχουν εκ της θέσης τους στην
Υποεπιτροπή του άρθρου 6 του ν. 2322/1995, μετονομάστηκαν.
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8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Α. Ανασυγκροτούμε την Υποεπιτροπή για την εξέταση θεμάτων χορήγησης δανείων και πιστώσεων με την εγγύηση
του Δημοσίου, στην οποία ορίζουμε να μετέχουν οι εξής:
α) Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής,
ως Πρόεδρος, ο οποίος αναπληρώνεται σε περίπτωση
νόμιμου κωλύματος ή απουσίας του, από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους (Γ.Λ.Κ.).
β) Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων του Γ.Λ.Κ., ως
μέλος, ο οποίος αναπληρώνεται σε περίπτωση νόμιμου
κωλύματος ή απουσίας του, από τον Προϊστάμενο της
Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων του Γ.Λ.Κ.
γ) Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, ως μέλος, ο οποίος
αναπληρώνεται, σε περίπτωση νόμιμου κωλύματος ή
απουσίας του, από το νόμιμο αναπληρωτή του.
δ) Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων του Γ.Λ.Κ., ως μέλος-εισηγητής, ο οποίος αναπληρώνεται σε περίπτωση νόμιμου
κωλύματος ή απουσίας του από τον Προϊστάμενο του
καθ’ ύλην αρμόδιου Τμήματος.
ε) Ο Προϊστάμενος της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών
Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος
αναπληρώνεται σε περίπτωση νόμιμου κωλύματος ή
απουσίας του από το νόμιμο αναπληρωτή του.
στ) Ένας εκπρόσωπος του Οργανισμού Διαχείρισης
Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.), ο οποίος αναπληρώνεται
σε περίπτωση νόμιμου κωλύματος ή απουσίας του από
τον αναπληρωτή του.
Γραμματέας της Υποεπιτροπής ορίζεται υπάλληλος της
Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων του Γ.Λ.Κ. με τον αναπληρωτή του.
Β. Στην Τριμελή Διυπουργική Επιτροπή του άρθρου 5
του ν. 2322/1995 (Α’/143) όπως ισχύει, γραμματέας ορίζεται υπάλληλος της Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων και
Κίνησης Κεφαλαίων του Γ.Λ.Κ., με τον αναπληρωτή του.
Άρθρο 2
Α. Ορίζουμε τα μέλη της Υποεπιτροπής για την εξέταση θεμάτων χορήγησης δανείων και πιστώσεων με την
εγγύηση του Δημοσίου, ως εξής:
α) Φραγκίσκο Κουτεντάκη του Αλεξάνδρου, Γενικό
Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου
Οικονομικών, ως Πρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνεται σε
περίπτωση νόμιμου κωλύματος ή απουσίας του από το
Βασίλειο Κατριβέση του Κωνσταντίνου, Προϊστάμενο της
Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων του Γ.Λ.Κ.
β) Βασίλειο Κατριβέση του Κωνσταντίνου, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων του Γ.Λ.Κ., ως μέλος, ο οποίος
αναπληρώνεται, σε περίπτωση νόμιμου κωλύματος ή
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απουσίας του, από τη Βιολέττα Ανδρίτσου του Δημητρίου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κίνησης Κρατικών
Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων του Γ.Λ.Κ.
γ) Γεώργιο Καλλία του Κωνσταντίνου, Προϊστάμενο της
Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, ως μέλος, ο οποίος αναπληρώνεται, σε περίπτωση νόμιμου κωλύματος ή απουσίας του, από την
Ειρήνη Παναγιωτοπούλου-Σμάϊθ του Ιωάννη.
δ) Βιολέττα Ανδρίτσου του Δημητρίου, Προϊσταμένη
της Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων του Γ.Λ.Κ., ως μέλος - εισηγήτρια, η οποία αναπληρώνεται, σε περίπτωση νόμιμου κωλύματος ή απουσίας
της, από την Αικατερίνη Αμαρτωλού του Παναγιώτη,
Προϊσταμένη του Α’ Τμήματος της ίδιας Διεύθυνσης
ε) Σταματίνα Χαραλαμποπούλου του Θωμά, Προϊσταμένη της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του
Υπουργείου Οικονομικών, η οποία αναπληρώνεται σε
περίπτωση νόμιμου κωλύματος ή απουσίας της από την
Αγγελική Καραστεργίου του Γεωργίου.
στ) Αντώνιο Γαβουνέλη του Δημητρίου, εκπρόσωπο
του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), ο οποίος αναπληρώνεται σε περίπτωση νόμιμου
κωλύματος ή απουσίας του από το Σωκράτη Σπιθούρη
του Εμμανουήλ.
Γραμματέας της Υποεπιτροπής ορίζεται η Λαμπρινή
Κεντιστού του Παναγιώτη, με αναπληρώτριά της τη Μαρία Αντωνοπούλου του Βασιλείου, υπάλληλοι της Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων.
Β. Στην Τριμελή Διυπουργική Επιτροπή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2322/1995,
γραμματέας ορίζεται η Αικατερίνη Αμαρτωλού του Παναγιώτη, Προϊσταμένη του Α’ Τμήματος της Διεύθυνσης
Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων, με αναπληρωτή της το Γεώργιο Σωτήρχο του Λουκά, υπάλληλο
της ίδιας Διεύθυνσης.
Με την παρούσα απόφαση καταργείται η αριθ.
2/94263/0004/10.12.2014 (Β’/3319) απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2018
Ο Υπουργός
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
Ι

Αριθμ. Γ4α/Γ.Π οικ13274
(2)
Τροποποίηση απόφασης καθορισμού κριτηρίων
επιλογής και διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 7 και 8 του ν. 4498/2017 (Α’/172) όπως
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το τελευταίο έχει τροποποιηθεί με το άρθρο ένατο του
ν. 4517/2018 (Α’/22).
β. Του άρθρου 69 παρ. 1 του ν. 2071/1992 (Α’/123)
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 παρ. 1 του
ν. 4368/2016 (Α’/21).
γ. Του άρθρου 45 του ν. 3204/2003 (Α’/296)
δ. Του άρθρου 19 παρ.1 του ν. 3730/2008 (Α’262) όπως
αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 3868/2010
(Α’/129) και το άρθρο 66 παρ.32 εδαφ. β'του ν. 3984/2011
(Α’/150) και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 29 παρ. 3 του
ν. 4025/2011 (Α’/228).
ε. Tου άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 3868/2010 (Α’/129) όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του ν. 4325/2015
(47/Α’).
στ. Tου άρθρου 25 παρ.5 του ν. 3868/2010 (Α’/129)
όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 παρ. 3 του
ν. 4461/2017 (Α’/38).
ζ. Του άρθρου 41 του ν. 4368/2016 (Α’.21).
η. Του άρθρου 22 παρ. 4 του ν. 4208/2013 (Α’/252) όπως
τροποποιήθηκαν με το άρθρο 43 παρ. 1 του ν. 4368/
2016 (Α’/21).
θ. Του π.δ. 63/2005 (Α’/98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ι. Του π.δ. 73/2015 (Α’/116) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
κ. Του π.δ. 121/2017 (Α’/148) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας».
2. Την υπ' αριθμ. Υ25/2015 (Β/6-10-2015) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη».
3. Την υπ' αριθμ. Γ4α/Γ.Π οικ.4044/17-1-2018 απόφαση
του Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού
Υγείας (Β’/116, ΑΔΑ:6ΔΔΙ465ΦΥΟ-Ν70) «Καθορισμός
κριτηρίων επιλογής και διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις κλάδου
ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ».
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Τροποποιούμε την ανωτέρω (3) σχετική κατά το μέρος που αφορά το άρθρο 1 αυτής ως εξής:
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κλάδου Ε.Σ.Υ., που έχουν προκηρυχθεί από μία Δ.Υ.ΠΕ.,
με τις προκηρυχθείσες θέσεις της 1ης και 2ης Δ.Υ.ΠΕ.,
καθώς και της 3ης και 4ης Δ.Υ.ΠΕ. να θεωρούνται, αντιστοίχως, ως θέσεις μιας (1) Δ.Υ.ΠΕ. Στην αίτηση του ο
υποψήφιος δηλώνει υποχρεωτικά τη σειρά προτίμησης
του για κάθε θέση.
Η αίτηση-δήλωση υποψηφιότητας, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.
gov.gr μέσα σε προθεσμία που ορίζεται με την απόφαση
έγκρισης της προκήρυξης και αναφέρεται και στην απόφαση προκήρυξης της θέσης.
Τα πεδία του ηλεκτρονικού εντύπου βιογραφικού
σημειώματος αφορούν στα στοιχεία ταυτότητας του
υποψηφίου, στα τυπικά προσόντα που τεκμηριώνουν
σύμφωνα με την προκήρυξη το παραδεκτό της υποψηφιότητας του και στα ουσιαστικά προσόντα που συμπληρώνονται σύμφωνα με τους πίνακες 1, 2, 3, 4 και 5
του παραρτήματος. Η υποβολή περισσοτέρων της μιας
αιτήσεων-δηλώσεων για την ίδια θέση έχει ως συνέπεια
τον αυτοδίκαιο αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Η αίτηση-δήλωση επέχει και θέση
υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
(Α’/75) ως προς την ακρίβεια των δηλούμενων σ' αυτήν
στοιχείων του υποψηφίου.
Μέσα στην παραπάνω προθεσμία του τρίτου εδαφίου
κατατίθενται σε έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά και
εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικά αίτησης από τον υποψήφιο, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο,
ή αποστέλλονται από αυτόν ταχυδρομικά είτε με συστημένη επιστολή είτε με εταιρεία ταχυμεταφοράς, στη
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της οικείας Δ.Υ.ΠΕ.
Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής των εγγράφων, για το εμπρόθεσμο της κατάθεσης λαμβάνεται
υπόψη η ημερομηνία παράδοσης τους για αποστολή
και όχι η ημερομηνία παραλαβής από την παραπάνω
αρμόδια υπηρεσία.
2. Κατά τα λοιπά η ανωτέρω απόφαση ισχύει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2018

«Άρθρο 1
Διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων
Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει υποψηφιότητα
σε μία (1) έως και πέντε (5) θέσεις ειδικευμένων ιατρών

Ο Υπουργός κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 548/21.02.2018

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

*02005482102180004*

