
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ορισμός του οικισμού Επανομής, του Δήμου Θερ-
μαϊκού ως ιστορικής έδρας αυτού.

2 Ορισμός του οικισμού Δοξάτου, του Δήμου Δοξά-
του ως ιστορικής έδρας αυτού.

3 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων της διαδικασίας 
επιλογής καταρτιζομένων στα Δημόσια Ινστι-
τούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ) του 
Ν.4186/2013, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 25728 (1)
  Ορισμός του οικισμού Επανομής, του Δήμου 

Θερμαϊκού ως ιστορικής έδρας αυτού.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3463/ 

2006 (ΦΕΚ Α' 114/8.6.2006), «Κύρωση Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως κω-
δικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π. δ/τος 63/2005 
(ΦΕΚ Α' 98/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».

3. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α' 116/23.9.2015) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-
τών και Υφυπουργών».

4. Την απόφαση 26374/12-10-2015 (ΦΕΚ 752/τ. ΥΟΔΔ/ 
22.10.2015) του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης όπως τροποποιήθηκε με την 4691/
15-2-2016 (ΦΕΚ 133/ΥΟΔΔ/10.03.2016) για τη Συγκρό-
τηση του Συμβουλίου Τοπωνυμιών στο Υπουργείο Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

5. Την αριθμ. 284/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Θερμαϊκού, Νομού Θεσσαλονίκης, 
περί ορισμού του οικισμού Επανομής της Δημοτικής Κοι-
νότητας Επανομής, ως ιστορικής έδρας του Δήμου Θερ-

μαϊκού, που απεστάλη στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λει-
τουργίας Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης με το υπ' αριθμ. 86072/4.11.2015 έγγρα-
φο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

6. Το με αριθμ. 26/2016 πρακτικό συνεδρίασης του 
Συμβουλίου Τοπωνυμιών (θέμα 1ο), δια του οποίου γνω-
μοδοτεί θετικά περί ορισμού του οικισμού Επανομής ως 
ιστορικής έδρας του Δήμου Θερμαϊκού.

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

Ορίζουμε τον οικισμό Επανομή της Δημοτικής Κοι-
νότητας Επανομής, του Δήμου Θερμαϊκού του Νομού 
Θεσσαλονίκης ως ιστορική έδρα του Δήμου αυτού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Αυγούστου 2016 

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Ι

Αριθμ. 25727 (2)
    Ορισμός του οικισμού Δοξάτου, του Δήμου Δο-

ξάτου ως ιστορικής έδρας αυτού.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του 

Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114/8.6.2006)), «Κύρωση Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως κω-
δικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 
(ΦΕΚ Α' 98/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα»,

3. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α' 116/23.9.2015) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-
τών και Υφυπουργών».

4. Την απόφαση 26374/12-10-2015 (ΦΕΚ 752/ΥΟΔΔ/ 
22.10.2015) του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής 
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Ανασυγκρότησης όπως τροποποιήθηκε με την 4691/
15-2-2016 (ΦΕΚ 133/ΥΟΔΔ/10.03.2016) για τη Συγκρό-
τηση του Συμβουλίου Τοπωνυμιών στο Υπουργείο Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

5. Την αριθμ. 60/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Δοξάτου, Νομού Δράμας, περί ορι-
σμού του οικισμού Δοξάτου της Δημοτικής Κοινότητας 
Δοξάτου, ως ιστορικής έδρας του Δήμου Δοξάτου, που 
απεστάλη στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας 
Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης με το υπ' αριθμ. 7313/12.5.2015 έγγραφο 
του Δήμου Δοξάτου.

6. Το με αριθμ. 26/2016 πρακτικό συνεδρίασης του 
Συμβουλίου Τοπωνυμιών (θέμα 10ο), δια του οποίου 
γνωμοδοτεί θετικά περί ορισμού του οικισμού Δοξάτου 
ως ιστορικής έδρας του Δήμου Δοξάτου.

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

Ορίζουμε τον οικισμό Δοξάτο της Δημοτικής Κοινότη-
τας Δοξάτου, του Δήμου Δοξάτου του Νομού Δράμας ως 
ιστορική έδρα του Δήμου αυτού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Αυγούστου 2016 

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Ι

Αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ. 62149 (3)
    Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων της διαδικασίας 

επιλογής καταρτιζομένων στα Δημόσια Ινστι-

τούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ) του 

Ν.4186/2013, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 58 του N. 4316/2014 «Ίδρυση παρατη-

ρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, 
ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 270), όπως αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 51 παρ. 3 του Ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεται-
ρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού 
χώρου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78 Α΄),

β) του άρθρου 17 παρ. 1β, 3, 6, 7, 8 και 9, του άρθρου 
18, του άρθρου 23 παρ. 1-4, 6 και 7, του άρθρου 24 παρ. 
ζ΄ περ. 3 και 10-15, του άρθρου 25 παρ. 1στ, 3-6 και του 
άρθρου 27 παρ. 4, 8, 9, 11-13 του Ν. 4186/2013 «Αναδι-
άρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ 193 Α΄) όπως ισχύουν,

γ) των άρθρων 12, 24 και 26 παρ. 10 του N. 3879/2010 
«Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» 
(ΦΕΚ 163 Α΄) όπως ισχύουν,

δ) του άρθρου 14 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄) 
«Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.

2. Την αριθμ. 12972/2015 απόφαση του Υπουργού 
Υγείας «Ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ), αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας» 
(ΦΕΚ 1038 Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 24571/ 
2015 απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 1553 Β΄).

3. Το άρθρο 4 παρ. 5 της αριθμ. Γ4α/Γ.Π.55004/15/2016 
κοινής υπουργικής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουρ-
γών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υγεί-
ας, Οικονομικών «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την 
οργάνωση, τη λειτουργία, το προσωπικό καθώς και κάθε 
αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά τα Δημόσια Ινστιτού-
τα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ) του Ν.4186/2013, 
αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 2049 Β΄).

4. Την αριθμ. 5954/2014 απόφαση του Υπουργού Παι-
δείας και Θρησκευμάτων «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστι-
τούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται 
στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)» 
(ΦΕΚ 1807 Β΄) όπως ισχύει.

5. Την αριθμ. 139931/Κ1/2015 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Του-
ρισμού - Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων – 
Οικονομικών - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας «Πρακτική Άσκηση ή 
Μαθητεία καταρτιζομένων ΙΕΚ» (ΦΕΚ 1953 Β΄).

6. Το Π.δ. 106/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (ΦΕΚ Α΄ 173) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α΄).

8. Την αριθμ. Υ25/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Υγείας, Παύλο Πολάκη» (ΦΕΚ 2144 Β΄).

9. Την αριθμ. Β2.α./Γ.Π.οικ.57131/26-7-2016 βεβαίω-
ση της Γεν. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Υγείας ότι από το περιεχόμενο της παρού-
σης υπουργικής απόφασης, δεν προκαλείται πρόσθετη 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και 
των προϋπολογισμών των σαράντα οκτώ (48) Νοσοκο-
μείων όπου θα λειτουργήσουν Δ.Ι.Ε.Κ, αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Υγείας, αποφασίζουμε:

Ρυθμίζουμε ειδικότερα θέματα της διαδικασίας επιλο-
γής καταρτιζομένων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελ-
ματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ) του Ν. 4186/2013, αρμοδι-
ότητας Υπουργείου Υγείας ως ακολούθως:

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νο-
σοκομείου όπου λειτουργεί έκαστο Δ.Ι.Ε.Κ., ορίζεται τρι-
μελής επιτροπή, που έχει ως έργο την οργάνωση και τη 
διεξαγωγή της επιλογής υποψηφίων καταρτιζομένων 
στο εν λόγω Δ.Ι.Ε.Κ. Ως ένα εκ των μελών της επιτροπής 
ορίζεται ο Διευθυντής του οικείου Δ.Ι.Ε.Κ.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νο-
σοκομείου όπου λειτουργεί το Δ.Ι.Ε.Κ., συγκροτείται τρι-
μελής επιτροπή για την εκδίκαση όλων των ενστάσεων 
που έχουν τυχόν υποβάλει υποψήφιοι καταρτιζόμενοι 
επί του αριθμού των μορίων που έχουν λάβει. Ως ένα 
εκ των μελών της επιτροπής ορίζεται ο Διευθυντής του 
οικείου Δ.Ι.Ε.Κ.
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3. Στο έντυπο της αιτήσεως επιλογής που υποβάλλουν 
οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι στο Δ.Ι.Ε.Κ. που επιθυμούν 
να φοιτήσουν, δηλώνουν υπεύθυνα εάν έχουν υποβάλει 
αίτηση επιλογής σε άλλα Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουρ-
γείου Υγείας, σε ποιά (και για ποιά ειδικότητα) καθώς και 
τη σειρά προτίμησής τους, που είναι δεσμευτική σε περί-
πτωση επιτυχίας τους σε περισσότερα εξ αυτών. Για την 
κατάρτιση των τελικών αποτελεσμάτων, με ευθύνη των 
οικείων τριμελών επιτροπών, διενεργείται διασταύρω-
ση της μοριοδότησης υποψηφίων που έχουν υποβάλει 
αίτηση επιλογής σε περισσότερα Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας 
Υπουργείου Υγείας του ίδιου Νομού και εφόσον είναι 
επιτυχόντες σε περισσότερα Δ.Ι.Ε.Κ. λαμβάνεται μέρι-
μνα ώστε να περιληφθούν στον πίνακα τελικών αποτε-
λεσμάτων ενός μόνον εξ αυτών (και μιας ειδικότητας), 
με βάση τη σειρά προτίμησής τους. Κατά την αίτηση 
οριστικοποίησης της εγγραφής τους στο Δ.Ι.Ε.Κ. όπου 
έχουν επιλεγεί και επιθυμούν να φοιτήσουν, οι υποψή-
φιοι καταρτιζόμενοι δηλώνουν υπεύθυνα ότι δεν έχουν 
υποβάλει αίτηση εγγραφής σε άλλο Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότη-
τας Υπουργείου Υγείας.

4. Όσον αφορά τα κριτήρια μοριοδότησης των υπο-
ψηφίων καταρτιζομένων και τα δικαιολογητικά εγγρα-
φής, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του εκάστοτε 
ισχύοντος «Κανονισμού Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγ-
γελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική 
Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)», εφόσον δεν 
αντίκεινται στις διατάξεις της παρούσας.

5. Για την κάλυψη κενών θέσεων υποψηφίων καταρ-
τιζομένων, που τυχόν προκύπτουν στα Δ.Ι.Ε.Κ. μετά την 
έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων και την εγγραφή 
των επιτυχόντων, καλούνται με σχετική προκήρυξη όσοι 
επιθυμούν από τους επιλαχόντες των λοιπών Δ.Ι.Ε.Κ. 
αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας του ίδιου Νομού, να 

υποβάλουν αίτηση σε (1) εκ των Δ.Ι.Ε.Κ. όπου επιθυμούν 
να φοιτήσουν. Η επιλογή εκ των επιλαχόντων για την 
κάλυψη των κενών θέσεων γίνεται σύμφωνα με τη σειρά 
κατάταξης των μορίων που έχουν συγκεντρώσει κατά 
την επιλογή που προηγήθηκε και διενεργείται για έκαστο 
Δ.Ι.Ε.Κ. από την αντίστοιχη τριμελή επιτροπή.

Οι επιλαχόντες που επιλέγονται, οφείλουν να ορι-
στικοποιήσουν την εγγραφή τους προσκομίζοντας τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά, εντός τριών (3) εργασίμων 
ημερών από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσης των 
αποτελεσμάτων.

6. Η συγκρότηση και λειτουργία των ανωτέρω τριμε-
λών επιτροπών διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 
13-15 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητι-
κής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45 Α΄).

7. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
άρθρου 4 της αριθμ. Γ4α/Γ.Π.55004/15/2016 κοινής 
υπουργικής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υγείας, 
Οικονομικών «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την ορ-
γάνωση, τη λειτουργία, το προσωπικό καθώς και κάθε 
αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά τα Δημόσια Ινστιτού-
τα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ) του Ν.4186/2013, 
αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 2049 Β΄).

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Αυγούστου 2016

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ  
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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 Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με 

αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψη-
φιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν απο-
στολής 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.

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 δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να 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 βρεί-

τε στην ιστοσελίδα. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες 

σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθ-

μό 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. 

E     

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

*02027423108160004*
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