
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Υπουργείο Υγείας

2 Υπουργείο Δικαιοσύνης

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

   Aριθμ. Γ4β/54530 
Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Διοικητικό 

Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά 

«ΤΖΑΝΕΙΟ» αρμοδιότητας 2ης Δ.Υ.Πε. Πειραιώς 

και Αιγαίου. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας λάβει υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3868/2010 «Αναβάθ-

μιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης» (A’ 129),

β) του άρθρου 7 του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατά-
ξεις» (A’ 81) 

γ) του άρθρου 6 του ν. 2839/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων 
του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις» (A’ 196),

δ) των άρθρου 13, 14, 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 45),

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

στ) του π.δ. 68/2021 «Ορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 155),

ζ) 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/Γ.Π.οικ.70937/5-11-2020 από-
φαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Υγείας «Λήξη 
της θητείας της Διοικήτριας του Γενικού Νοσοκομείου 
Πειραιά "ΤΖΑΝΕΙΟ", ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑΣ, αποδοχή πα-
ραίτησης του Αναπληρωτή Διοικητή του Γενικού Νο-
σοκομείου Πειραιά "ΤΖΑΝΕΙΟ", ΓΟΥΖΟΥΑΣΗ ΗΛΙΑ και 
διορισμός νέου Διοικητή στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά 
"ΤΖΑΝΕΙΟ", ΓΟΥΖΟΥΑΣΗ ΗΛΙΑ» (Υ.Ο.Δ.Δ. 953),

γ) την υπό στοιχεία Γ4β/34092/20-6-2022 απόφαση 
του Υπουργού και της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγεί-
ας «Διορισμός Προσωρινού Αναπληρωτή Διοικητή στο 
Γενικό Νοσοκομείο (Γ.Ν.) Πειραιά «TZANEIO» αρμοδιό-
τητας 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ. Πε.) Πειραιώς 
και Αιγαίου, ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ» (Υ.Ο.Δ.Δ. 521).

3. Τα έγγραφα:
α) το υπ’ αρ. 17234/23-12-2020 έγγραφο του Τμήματος 

Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Γενικού Νοσο-
κομείου Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ», με το οποίο γνωστοποι-
ούνται τα στοιχεία της Προϊσταμένης της Διοικητικής- 
Οικονομικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου,

β) το υπ’ αρ. 262/11-1-2022 έγγραφο του Τμήματος 
Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Γενικού Νοσο-
κομείου Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ», με το οποίο γνωστοποιού-
νται τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη 
εκπροσώπων των ιατρών και των εργαζομένων- πλην 
ιατρών του Νοσοκομείου στο Διοικητικό Συμβούλιο του 
φορέα, με συνημμένα: i. Το υπ’ αρ. 171/8.1.2021 πρακτικό 
εκλογών ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων των ιατρών, 
ii. Την υπ’ αρ.: 15/13.1.2021 πράξη του Διοικητή με την 
οποίαν αναδεικνύεται μοναδικός εκπρόσωπος των ερ-
γαζομένων- πλην ιατρών στο διοικητικό Συμβούλιο με 
διαπιστωμένη μοναδική υποβληθείσα σχετική υποψη-
φιότητα,

γ) τα από 18.11.2020, 9.11.2021, 28.4.2022 και 13.9.2022 
ενημερωτικά σημειώματα της Διεύθυνσης Ανθρώπινου 
Δυναμικού ΝΠ προς το Γραφείο του Υπουργού Υγείας 
και τα Γραφεία του Υπουργού και της Αναπληρώτριας 
Υπουργού Υγείας αναφορικά με τον ορισμό μελών στο 
Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά 
«ΤΖΑΝΕΙΟ», συμπληρωμένα από τα εν λόγω Γραφεία με 
τα σχετικώς υποδεικνυόμενα πρόσωπα.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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δ) την υπό στοιχεία B2α.οίκ.: 66155/16-11-2022 προ-
βλεπόμενη από την περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 
του ν. 4270/2014 (Α’ 143), εισήγηση του Προϊσταμένου 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών, σύμφωνα με την 
οποία δεν προκύπτει πρόσθετη δαπάνη τόσο σε βάρος 
του Προϋπολογισμού, του φορέα όσο και σε βάρος του 
κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Συγκροτούμε το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού 
Νοσοκομείου Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ», αρμοδιότητας 2ης 
Δ.Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου ορίζοντας τα μέλη αυτού, 
ως ακολούθως:

1. ΓΟΥΖΟΥΑΣΗΣ ΗΛΙΑΣ του Βασιλείου, με ΑΔΤ:
ΑΜ 635268, πτυχιούχος Φαρμακευτικής του Πανεπιστη-
μίου του Μπάρι (Ιταλία), Διοικητής στο ΓΝΠ «ΤΖΑΝΕΙΟ», 
ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Ιωάννη, με ΑΔΤ:
Χ 700247, Πτυχιούχος του Τμήματος Γαλλικών Σπουδών 
της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Προσωρινός Ανα-
πληρωτής Διοικητής στο ΓΝΠ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ως Αντιπρό-
εδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, με αναπληρώτριά 
του την ΚΑΜΗΤΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Βασιλείου, με ΑΔΤ: 
ΑΕ594709, Προϊσταμένη Διοικητικής - Οικονομικής Υπη-
ρεσίας.

3. ΜΟΥΣΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ποθητού, με ΑΔΤ:
ΑΖ 102755, Συνταξιούχος Τραπεζικός Υπάλληλος, ως 
τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την ΣΤΑΘΟΠΟΥ-
ΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Παναγιώτη, με ΑΔΤ: ΑΒ028151, 
Συνταξιούχο.

4. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Τρύφωνα, με ΑΔΤ:
ΑΕ 071707, Εκπαιδευτικός ως τακτικό μέλος, με αναπλη-
ρωτή του τον ΣΠΕΤΣΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του Κωνσταντίνου, 
με ΑΔΤ: ΑΝ607429, Μηχανολόγο- Μηχανικό.

5. ΤΑΡΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΙΝΑ του Μιχαήλ, με ΑΔΤ: 
ΑΟ101025, Συνταξιούχος ως τακτικό μέλος, με αναπλη-
ρώτρια του την ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΑ του Δημητρίου, 
με ΑΔΤ: ΑΒ567517, Δημοτική Υπάλληλο.

6. ΒΙΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ελπιδοφόρου, με ΑΔΤ:
Ν 166506, Διευθυντής Ορθοπεδικής ως τακτικό μέλος- 
εκπρόσωπος των ιατρών, με αναπληρωτή του τον ΤΕΛΛΗ 
ΝΙΚΟΛΑΟ του Στέργιου, με ΑΔΤ: ΑΕ068870, Επιμελητή Α’ 
Καρδιολογίας.

7. ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Νικολάου, με ΑΔΤ: 
Κ334578, υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικών 
Γραμματέων με βαθμό Α’ ως μοναδικό μέλος- εκπρόσω-
πος των εργαζομένων- πλην ιατρών, δυνάμει της υπ’ αρ. 
15/13-1-2021 σχετικής Πράξη του Διοικητή.

Β. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
είναι διετής, εξαιρουμένης της περίπτωσης του Αντιπρό-
εδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία του οποίου 
συναρτάται της ολοκλήρωσης της διαδικασίας προεπι-
λογής Αναπληρωτή Διοικητή στο Νοσοκομείο, δυνάμει 
των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 4735/2020 (Α’ 197).

Η  απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2022

  Ο Υπουργός  Η Αναπληρώτρια Υπουργός

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

    Αριθμ. 57557οικ. 
Ορισμός Προέδρου και μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλί-

κων Αθηνών. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 18 του ν. 2298/1995 «Συμβιβαστική 

επίλυση ιδιωτικών διαφορών - Επιτάχυνση διαδικασίας 
αναγκαστικής Εκτέλεσης - Σχεδιασμός και Εφαρμογή 
Σωφρονιστικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 62), 
όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 
του άρθρου 13 του ν. 2331/1995 «Πρόληψη και κατα-
στολή της voμιμoπoίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες και άλλες ποινικές διατάξεις - Ολομέλεια 
Αρείου Πάγου - Διαιτησίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 173) 
και αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 11 του 
ν. 3860/2010 «Βελτιώσεις της ποινικής νομοθεσίας για 
τους ανηλίκους δράστες, πρόληψη και αντιμετώπιση της 
θυματοποίησης και της εγκληματικότητας των ανηλί-
κων» (Α’ 111), όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 
των παρ. 7 και 8 του άρθρου 11 του ν. 4109/2013 «Κατάρ-
γηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου 
και του ευρύτερου δημόσιου τομέα-Σύσταση Γενικής 
Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 16),

β) του άρθρου 48 του ν. 4938/2022 «Κώδικας Οργανι-
σμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουρ-
γών και λοιπές διατάξεις» (Α’ 109),

γ) του άρθρου 13 του ν. 1320/1983 «Πρόσληψη στο 
Δημόσιο Τομέα και άλλες διατάξεις» (Α’ 6), 

δ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

ε) του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 145), 

στ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), 

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

η) του π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης» (Α’ 7).

2. Τα υπ’ αρ. 7132/7-06-2022 και 10746/20-09-2022 
έγγραφα της Διευθύνουσας την Εισαγγελία Εφετών 
Αθηνών.

3. Το υπό στοιχεία ΕΞ 7380/2022/7-11-2022 έγγραφο 
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 
Προστασίας Ανηλίκων Αθήνας ως εξής:
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1. Την Χρυσούλα Αρβανίτη του Ζαχαρία (ΑΔΤ
ΑΚ 110195), Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, ως Πρόε-
δρο, με αναπληρωτή αυτής τον Κωνσταντίνο Σιμιτζόγλου 
του Ιωάννη (ΑΔΤ ΑΒ 631184), Αντεισαγγελέα Εφετών.

2. Τον Ιωάννη Θεοδοσίου του Δημητρίου (ΑΔΤ
ΑΡ 008817) Διευθυντή του ΕΠΑΛ Μεγάρων, με αναπλη-
ρώτρια αυτού την Αιμιλία Μαρούγκα του Παντελή (ΑΔΤ 
ΑΜ 044362), Κοινωνιολόγο.

3. Την Βασιλική Καλογερά του Νικολαόυ (ΑΔΤ
ΑΜ 091183) ΠΕ Επιμελητών Ανηλίκων  - Επιμελήτρια 
Ανηλίκων Αθηνών (ΥΕΑ) με αναπληρωτή αυτής τον Σω-
τήριο Ευστρατιάδη του Χαραλάμπους (ΑΔΤ ΑΚ 839902) 
Επιμελητή Ανηλίκων στο Δικαστήριο Ανηλίκων Αθηνών.

4. Την Ραφαέλα Ματσούκα του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ 
ΑΜ 192988) δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ Δ.Σ.Α. 38009), ως 
μέλος, με αναπληρωτή αυτής τον Πλάτωνα Καράσσο 
του Θεοδώρου (ΑΔΤ ΑΒ 576975) δικηγόρο Αθηνών
(ΑΜ Δ.Σ.Α. 39310).

5. Τον Αρχιμανδρίτη ΣΥΜΕΩΝ (κατά κόσμον ΕΜΜΑ-
ΝΟΥΗΛ) ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟ του Ανδριανού (ΑΔΤ Ξ 226443), 
Γενικό Διευθυντή Εκκλησιαστικού Ιδρύματος Νεότητας 
και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, με 

αναπληρωτή αυτού τον Πρωτοπρεσβύτερο ΑΝΤΩΝΙΟ 
ΚΑΛΛΙΓΕΡΗ του Αθανασίου (ΑΔΤ ΑΙ 52816), Διευθυντή 
Ποιμαντικής Γάμου και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπι-
σκοπής Αθηνών.

6. Τον Γεώργιο Καραμπουτάκη του Ιωάννη (ΑΔΤ
ΑΡ 058064), Ψυχίατρο, Διδάκτωρ ΕΚΠΑ, ως μέλος, με 
αναπληρωτή αυτού τον Εμμανουήλ Τσαλαμανιό του 
Δημητρίου (ΑΔΤ ΑΙ 657132), Διευθυντή του Τμήματος 
Ψυχιατρικής Παίδων-Εφήβων του ΓΝ «Ασκληπιείο Βού-
λας» και Διευθυντή του Ψυχιατρικού Τομέα.

7. Τον Στυλιανό Ρούφο του Αθανασίου (ΑΔΤ
ΑΚ 031941), Επίτιμο Δικηγόρο Αθηνών, ως μέλος, με 
αναπληρώτρια αυτού την Κυριακή Ανδρώνη του Χαρα-
λάμπους (ΑΔΤ ΑΚ 790166), Κοινωνικό Λειτουργό.

Β. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής 
και αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2022

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ   
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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,

*14010952811220004*
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