E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Signature Not
Verified
Digitally signed by
KONSTANTINOS
MOSCHONAS
Date: 2020.11.20 23:51:39
EET
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

57005

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
20 Νοεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Υ1.Γ.Π.114971/
11.02.2014 (Β’388) απόφασης του Υφυπουργού
Υγείας «Μέτρα, όροι και διαδικασίες για την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων που συνδέονται με τη νοσηλεία των ασθενών στους Χώρους
Παροχής Υγείας» (Β’ 388).

2

Μεταφορά/μετατροπή οργανικών θέσεων ειδικευόμενων ιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.

3

Τροποποίηση της απόφασης (θέμα 9ο) της υπ’
αρ. 286ης/10-1-2020 συνεδρίασης του Δ.Σ. του
Οργανισμού (υπ’ αρ. 2776 απόφαση - Β’296), με
θέμα «Έγκριση υπερωριακής εργασίας, εργασίας
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες πέραν
της υποχρεωτικής καθώς και εργασίας προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής του
προσωπικού του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), για το έτος 2020».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 73781
(1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Υ1.Γ.Π.114971/
11.02.2014 (Β’388) απόφασης του Υφυπουργού
Υγείας «Μέτρα, όροι και διαδικασίες για την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων που συνδέονται με τη νοσηλεία των ασθενών στους Χώρους
Παροχής Υγείας» (Β’ 388).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 4208/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 252).
2. Την υπό στοιχεία Υ11.Π.114971/2014 απόφαση του
Υφυπουργού Υγείας «Μέτρα, όροι και διαδικασίες για την
πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων που συνδέονται

Αρ. Φύλλου 5152

με τη νοσηλεία των ασθενών στους Χώρους Παροχής
Υγείας» (Β’ 388).
3. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
5. Το από 12/10/2020 υπηρεσιακό σημείωμα, με τη σύμφωνη γνώμη του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας.
6. Την υπό στοιχεία Γ1α/Γ.Π.οικ.113346/31-12-2014
Εγκύκλιο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας με θέμα:
«Υποχρεωτική ενημέρωση με τη συμπλήρωση ειδικού
εντύπου για την έγκαιρη εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και ελέγχου σε ασθενείς με γνωστή λοίμωξη ή αποικισμό από πολύ ανθεκτικούς μικροοργανισμούς στους
χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας» (ΑΔΑ: ΒΖ40Θ-ΝΕΩ).
7. Την υπό στοιχεία Γ1α.Γ.Π.82706/2014/26-03-2015
Εγκύκλιο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας με θέμα:
«Οδηγίες για τη σύνταξη του Εσωτερικού Κανονισμού
Πρόληψης και Ελέγχου Λοιμώξεων σε Χώρους Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας» (ΑΔΑ: ΩΜΠΡ465ΦΥΟ-ΜΝ5).
8. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 24815/30-05-2019 Εγκύκλιο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος με θέμα: «Οδηγίες για τη σωστή διαχείριση των
αντιμικροβιακών παραγόντων (παλαιότερων και νέων)
στο Νοσοκομειακό χώρο» (ΑΔΑ: ΩΗΒΘ465ΦΥΟ-6Τ6).
9. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ.72497/12-11-2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την
οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Στην παρ. Α του άρθρου 6 (Σύσταση Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων) της υπό στοιχεία Υ1.Γ.Π.114971/
2014 απόφασης του Υφυπουργού Υγείας «Μέτρα, όροι
και διαδικασίες για την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων που συνδέονται με τη νοσηλεία των ασθενών
στους Χώρους Παροχής Υγείας» (Β’ 388), την προσθήκη
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«15. Έναν ή περισσότερους διοικητικούς υπαλλήλους του
Νοσοκομείου.».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2020
Ο Υπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
Ι

Αριθμ. Γ2α/64079
(2)
Μεταφορά/μετατροπή οργανικών θέσεων ειδικευόμενων ιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 1 του ν. 123/1975 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων Ιατρικού Προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων
και ετέρων θεμάτων αρμοδιότητος Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών» (Α’ 172).
β. Του άρθρου 38 του ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα
Υγείας» (Α’ 143), όπως ισχύει,
γ. Των άρθρων 6 και 7 του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις» (Α’ 81), όπως ισχύουν,
δ. Της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4484/2017 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις» (Α’ 110).
ε. Της παρ. 3 του άρθρου 112 του ν. 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας
Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και
λοιπές διατάξεις» (Α’ 43).
στ. Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), σε συνδυασμό
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
ζ. Του άρθρου 1 του π.δ. 129/1992 «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση υπουργικών αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων» (Α’ 65).
η. Της παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
3. Την υπ’ αρ. 50713/11-08-2020 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη» απόφαση του Πρωθυπουργού (Β’ 3360).
4. Την υπ’ αρ. 37776/01-10-2020 εισήγηση του Διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και
Θράκης.
5. Το υπό στοιχεία Β1α/οικ. 69094/29-10-2020 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.
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6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού του Φορέα, αποφασίζουμε:
Τη μεταφορά/μετατροπή: μίας (1) οργανικής θέσης
ειδικευόμενου ιατρού ειδικότητας Γενικής Ιατρικής,
η οποία έχει συσταθεί με την υπό στοιχεία Α3β/οικ.
2039/06-02-1989 (Β’ 110) κοινή υπουργική απόφαση,
μίας (1) οργανικής θέσης ειδικευόμενου ιατρού ειδικότητας Ουρολογίας, η οποία έχει συσταθεί με την υπό στοιχεία Υ4α/5245/95/13-10-1995 (Β’ 897) κοινή υπουργική
απόφαση και μίας οργανικής θέσης ειδικευόμενου ιατρού ειδικότητας Μικροβιολογίας η οποία έχει συσταθεί
με την υπό στοιχεία Α3β/841/25-04-1985 (Β’ 278) κοινή
υπουργική απόφαση, σε τρεις (3) οργανικές θέσεις ειδικευόμενων ιατρών ειδικότητας Πνευμονολογίας - Φυματιολογίας στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.
Οι ανωτέρω μεταφορές/μετατροπές θα υλοποιηθούν,
όταν τοποθετηθούν για ειδίκευση όλοι οι ιατροί που είναι
εγγεγραμμένοι στην αντίστοιχη σειρά προτεραιότητας
για τη λήψη της ειδικότητας της Γενικής Ιατρικής, της Ουρολογίας και της Μικροβιολογίας, μέχρι την ημερομηνία
δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2020
Ο Υφυπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ
Ι

Αριθμ. 41417
(3)
Τροποποίηση της απόφασης (θέμα 9ο) της υπ’
αρ. 286ης/10-1-2020 συνεδρίασης του Δ.Σ. του
Οργανισμού (υπ’ αρ. 2776 απόφαση - Β’296), με
θέμα «Έγκριση υπερωριακής εργασίας, εργασίας
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες πέραν
της υποχρεωτικής καθώς και εργασίας προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής του
προσωπικού του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), για το έτος 2020».
ΤO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 2161/1993 (Α’ 119), όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει σήμερα,
β) Του ν. 3459/2006 «Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά
(ΚΝΝ)» (Α’ 103), όπως ισχύει σήμερα,
γ) Του ν. 4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 74), όπως ισχύει σήμερα.
2. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Οργανισμού, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπό στοιχεία Δ.ΥΓ6/
Γ.Π.οικ.104741/2003 κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
και Υγείας και Πρόνοιας (Β’ 1603).
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3. Την υπό στοιχεία Υ5γ/Γ.Π.οικ.100847/14-10-2002
απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας με θέμα:
«Άδεια χορήγησης ουσιών για υποκατάσταση της εξάρτησης από τον Οργανισμό Καταπολέμησης Ναρκωτικών» (Β’ 1343).
4. Την υπ’ αρ. οικ.2/85127/0022/22-11-2012 (ΑΔΑ:
Β4Σ1Η-8Ξ6) διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου
Οικονομικών με θέμα «Κοινοποίηση μισθολογικών διατάξεων».
5. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).
6. Το από 18.11.2020 υπηρεσιακό σημείωμα της Προϊσταμένης του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του
Οργανισμού.
7. Το άρθρο εικοστό πέμπτο της από 13-4-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε από
δημοσιεύσεως με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104).
8. Το άρθρο 51 του ν. 4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 74).
9. Την παρ. 4 του άρθρου 7 της υπό στοιχεία Δ23/
οικ.19061/ 1457/16 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 133)
περί λειτουργίας των Ξενώνων Μεταβατικής Φιλοξενίας.
10. Το υπ’ αρ. 14365/7.5.2020 Μνημόνιο συνεργασίας
μεταξύ του ΟΚΑΝΑ, ΚΕΘΕΑ, Δήμου Αθηναίων και ΚΥΑΔΑ
με σκοπό τη συνεργασία για τη λειτουργία του Ξενώνα
Μεταβατικής Φιλοξενίας "ΙΟΝΙΣ" επί της οδού Χαλκοκονδύλη αρ. 41.
11. Το άρθρο 36 «Ώρες εργασίας και ημέρες αργίας»
του ν. 3584/2007 «Κύρωση Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (Α’ 143).
12. Την απόφαση του 9 θέματος της υπ’ αρ. 286ης/101-2020 συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΟΚΑΝΑ.
13. Την υπ’ αρ. 2776/2020 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών
με θέμα: «Έγκριση υπερωριακής εργασίας, εργασίας
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες πέραν της
υποχρεωτικής καθώς και εργασίας προς συμπλήρωση
της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής του προσωπικού του
Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), για το
έτος 2020» (Β’296).
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14. Την απόφαση του θέματος 4 της υπ’ αρ. 316ης/
18.11.2020 συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΟΚΑΝΑ.
15. Το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους είκοσι χιλιάδων (20.000,00€) ευρώ
περίπου, σε βάρος της πιστώσεως του προϋπολογισμού
εξόδων του ΟΚΑΝΑ οικονομικού έτους 2020 (ΚΑΕ 2548
Υπουργείο Υγείας), αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της απόφασης (θέμα 9ο) της 286ης/
10-1-2020 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Οργανισμού (υπ’ αρ.
2776 απόφαση - Β’296) με την προσθήκη στην παράγραφο 9 και μετά την φράση «της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής» της φράσης «καθώς και η υπερωριακή απασχόληση κατά τις βραδινές ώρες (22:00 - 06:00) τόσο για τις
καθημερινές όσο και για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες, όσο και αποζημίωση για νυχτερινή εργασία τις
καθημερινές και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες
για το έτος 2020, η οποία ανέρχεται σε πέντε χιλιάδες
εννιακόσιες είκοσι ώρες (5.920 ώρες) και σύμφωνα με
τον παρακάτω πίνακα:
ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
5.000 ΩΡΕΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ 15.000,00€
ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΕΣ
800 ΩΡΕΣ
ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ 3.600,00€
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘ’
ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 80 ΩΡΕΣ
ΓΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ 800,00€
ΗΜΕΡΩΝ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘ’
ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 40 ΩΡΕΣ
ΓΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΣΤΟΣ 600,00€
ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2020
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
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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.

*02051522011200004*

