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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 51922/ΓΔ4 (1)
   Λήξη μαθημάτων διδακτικού έτους 2018-2019. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄) «Δομή και λειτουργία 

της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
και άλλες διατάξεις»,

β. τις διατάξεις της περιπτ. β΄ της παρ. 2 και την παρ. 3 
του άρθρου 89 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνω-
ση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις 
για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,

γ. την παρ. 4 του άρθρου 1 της 10645/ΓΔ4/22-1-2018 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 120 Β΄) «Εγγραφές, μετεγ-
γραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής 
ζωής στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».

2. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

3. Την 52935/Υ1/30-3-2018 (ΦΕΚ 1227 Β΄) απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην 
Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Με-
ρόπη Τζούφη», όπως τροποποιήθηκε με την 158719/
Υ1/24-9-2018 απόφαση (ΦΕΚ 4222 Β΄).

4. Την αριθμ. Φ.1/Γ/152/51293/Β1/3-4-2019 εισήγηση 
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

6. Τη διενέργεια των αυτοδιοικητικών εκλογών και την 
απώλεια ημερών που αυτή συνεπάγεται, αποφασίζουμε:

Ορίζεται ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων του 
διδακτικού έτους 2018-2019:

α. των ημερησίων και εσπερινών Γυμνασίων, Ειδικών 
Γυμνασίων, Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων και 
Γυμνασίων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυ-
μνασίων-Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας, 
η 29η Μαΐου 2019, ημέρα Τετάρτη,

β. των ημερησίων και εσπερινών Γενικών και Επαγ-
γελματικών Λυκείων, Ειδικών Λυκείων, Ειδικών Επαγ-
γελματικών Λυκείων και Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών 
Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (δημόσιων και 
ιδιωτικών) της χώρας, η 22α Μαΐου 2019, ημέρα Τετάρτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 3 Απριλίου 2019

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ   

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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 Αριθμ. Γ1β/Γ.Π./οικ.25157 (2)
Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρό-

νιας Αιμοκάθαρσης με την επωνυμία «ΝΕΦΡΟ-

ΛΟΓΙΚΗ - Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο - Ιατρι-

κή Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης - Εμπόριο 

Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων Ανώνυμη Εται-

ρεία» και δ.τ. «ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε.», στην Πε-

ριφερειακή Ενότητα Ανατολικού Τομέα Αθη-

νών (Δήμος Κρωπίας) με το Γενικό Νοσοκομείο 

Ασκληπιείο Βούλας. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2646/1998 «Ανά-

πτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 236 Α΄), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθ-
μίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση 
της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνη-
σης και των κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» 
(ΦΕΚ 29 Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου  5 του π.δ.  225/2000 
«Καθορισμός κριτηρίων κατά περιφέρεια και περιοχή 
όρων…, για την έγκριση σκοπιμότητας και την ίδρυση 
και λειτουργία Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης εκτός 
Νοσοκομείων και Κλινικών» (ΦΕΚ 194 Α΄), όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (ΦΕΚ 98 Α΄),όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 148 Α΄), όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του π.δ.  73/2015 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α΄).

7. Την Α1β/Γ.Π.οικ.88166/28-11-2017 (ΦΕΚ 4234 Β΄) 
υπουργική απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της Α1β/
Γ.Π.οικ.25242/04-04-2016 απόφασης με θέμα ’’Μεταβί-
βαση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμμα-
τέα του Υπουργείου Υγείας’’ (ΦΕΚ 1008 Β΄), όπως έχει 
συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύει».

8. Την από 4-10-2018 αίτηση της εταιρείας με την 
επωνυμία «ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ - Ιατρικό Διαγνωστικό Κέ-
ντρο - Ιατρική Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης - Εμπό-
ριο Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων Ανώνυμη Εταιρεία» 
και δ.τ. «ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε.», με το Γενικό Νοσοκομείο 
Ασκληπιείο Βούλας.

9. Την 1678/19-3-2019 απόφαση της Εκτελεστικής 
Επιτροπής του Κε.Σ.Υ.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την επιστημονική διασύνδεση της Μονά-
δας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης με την επωνυμία «ΝΕΦΡΟ-
ΛΟΓΙΚΗ - Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο - Ιατρική Μονάδα 
Χρόνιας Αιμοκάθαρσης - Εμπόριο Ιατροτεχνολογικών 
Προϊόντων Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «ΝΕΦΡΟΛΟ-
ΓΙΚΗ Α.Ε.», στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικού 

Τομέα Αθηνών (Δήμος Κρωπίας) με το Γενικό Νοσοκο-
μείο Ασκληπιείο Βούλας.

Το Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας καλύπτει 
την ανωτέρω Μονάδα επιστημονικώς στην αντιμετώπι-
ση οξέων προβλημάτων που τυχόν προκύπτουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 1 Απριλίου 2019

Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΡΟΣ   

Ι

 Αριθμ. 288/65342 (3)
Τροποποίηση της 431/96002/6-7-2018 απόφα-

σης (ΦΕΚ 2804 Β΄) «Ορισμός Εποπτών Κυκλοφο-

ρίας Ζωοτροφών (Ε.Κ.Ζ.)». 

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ  ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις εθνικές διατάξεις:
α) του άρθρου 3 της 323306/13-09-2007 απόφασης 

(ΦΕΚ 1881 Β΄) των υπουργών Οικονομίας και Οικονο-
μικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθο-
ρισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για 
την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 178/2002 και 
αριθμ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, όσον αφορά τις γενικές αρχές της ασφάλει-
ας και τους επίσημους ελέγχους στις ζωοτροφές», όπως 
τροποποιήθηκε με την όμοια 822/60139/25-04-2018 
(ΦΕΚ 1608 Β΄),

β) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», όπως κυρώ-
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄),

γ) το π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

δ) το π.δ.  97/2017 (ΦΕΚ  138  Α΄) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», όπως 
ισχύει,

ε) του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις ενωσιακές διατάξεις:
α) του Καν. (Ε.Κ.) αριθμ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρί-
ου 2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαι-
τήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση 
της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων 
και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας 
των Τροφίμων (ΕΕ L 31, 01-02-2002, σ. 1). 

β) του Καν. (Ε.Κ.) αριθμ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004 
για την διενέργεια επισήμων ελέγχων, της συμμόρφωσης 
προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και 
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προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση 
των ζώων (EEL 165, 30-04-2004, σ. 1).

3. Την 5536/84233/13-06-2018 απόφαση του Υπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τοποθέτηση 
Προϊσταμένου στη Γενική Διεύθυνση Αποκεντρωμένων 
Δομών, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων» (Α.Δ.Α.: 6ΝΥΞ4653ΠΓ-ΒΝΗ).

4. Την 431/96002/6-7-2018 απόφαση (ΦΕΚ 2804 Β΄), περί 
«Ορισμού Εποπτών Κυκλοφορίας Ζωοτροφών (Ε.Κ.Ζ.)».

5. Τις εισηγήσεις των Διευθύνσεων Αποκεντρωμένων 
Υπηρεσιών Αττικής και Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονί-
ας - Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου - Δυτικής 
Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας, δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε την 431/96002/6-7-2018 απόφαση 
(ΦΕΚ 2804 Β΄) περί «Ορισμού Εποπτών Κυκλοφορίας 
Ζωοτροφών (Ε.Κ.Ζ.)», ως εξής:

1. Το σημείο ββ, της υποπερίπτωσης β (Τμήμα Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Δυτικής Αττικής), της πε-
ρίπτωσης 1, της παρ. Α, αντικαθίσταται ως εξής:

«ββ) Τζίνη Σοφία, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ01, ως 
αναπληρωτής Ε.Κ.Ζ.».

2. Το σημείο ββ, της υποπερίπτωσης ε (Τμήμα Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Χίου), της περίπτωσης 1, 
της παρ. Α, αντικαθίσταται ως εξής:

«ββ) Ξυλάς Νικόλαος, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ01, 
ως αναπληρωτής Ε.Κ.Ζ.».

3. Μετά το σημείο ββ, της υποπερίπτωσης στ (Τμήμα 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Δράμας), της περί-
πτωσης 3, της παρ. Α, προστίθεται νέο σημείο γγ, ως εξής:

«γγ) Μαυρίδου Μαρία, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ01, 
ως Β΄ αναπληρωτής Ε.Κ.Ζ.».

4. Το σημείο αα, της υποπερίπτωσης γ (Τμήμα Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Θεσσαλονίκης), της περί-
πτωσης 4, της παρ. Α, αντικαθίσταται ως εξής:

«αα) Μπαλάσκα Χρυσούλα, υπάλληλος του κλά-
δου ΠΕ01, ως Ε.Κ.Ζ.».

5. Το σημείο αα, της υποπερίπτωσης ε (Τμήμα Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Χαλκιδικής), της περίπτω-
σης 4, της παρ. Α, αντικαθίσταται ως εξής:

«αα) Λόλα Αλίκη, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ01, ως 
Ε.Κ.Ζ.».

6. Το σημείο αα, της υποπερίπτωσης ζ (Τμήμα Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Γρεβενών), της περίπτω-
σης 5, της παρ. Α, αντικαθίσταται ως εξής:

«αα) Χασιώτη Δήμητρα, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ01, 
ως Ε.Κ.Ζ.».

7. Μετά το σημείο ββ, της υποπερίπτωσης γ (Τμήμα 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Μεσσηνίας), της περί-
πτωσης 6, της παρ. Α, προστίθεται νέο σημείο γγ, ως εξής:

«γγ) Παναγούλης Αχιλλέας, υπάλληλος του κλά-
δου ΤΕ01, ως Β΄ αναπληρωτής Ε.Κ.Ζ.».

8. Η υποπερίπτωση στ (Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Ελέγχων Αργολίδας), της περίπτωσης 6, της παρ. Α, 
αντικαθίσταται ως εξής:

«αα) Μητσινίκος Θεμιστοκλής, υπάλληλος του κλά-
δου ΠΕ01, ως Ε.Κ.Ζ.

ββ) Σαλαπατάρα Καθολική, υπάλληλος του κλά-
δου ΤΕ01, ως αναπληρωτής Ε.Κ.Ζ.».

9. Η υποπερίπτωση η (Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Ελέγχων Αιτωλοακαρνανίας), της περίπτωσης 6, της 
παρ. Α, αντικαθίσταται ως εξής:

«αα) Πλιακούρα Αλεξάνδρα, υπάλληλος του κλά-
δου ΠΕ01, ως Ε.Κ.Ζ.

ββ) Ρόμπολας Γεώργιος, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ01, 
ως αναπληρωτής Ε.Κ.Ζ.».

10. Το σημείο ββ, της υποπερίπτωσης κ (Τμήμα Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Ιονίου, Γραφείο Κεφαλληνί-
ας), της περίπτωσης 6, της παρ. Α, αντικαθίσταται ως εξής:

«ββ) Σκλαβούνος Αθανάσιος, υπάλληλος του κλά-
δου ΠΕ01, ως αναπληρωτής Ε.Κ.Ζ.».

Β. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει με την δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Μαρτίου 2019

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΚΡΙΒΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ι   

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ  

(4)
   Στη Φ.27179/2019/0000020/04-03-2019 απόφαση του 

Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1062/
τ.Β΄/01-04-2019, διορθώνεται η ημερομηνία γέννησης:

από την εσφαλμένη: «10/6/1974»,
στην ορθή: «10/7/1974». 

 (Από το Υπουργείο Εσωτερικών)   
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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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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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