
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

2 Οργανισμοί - Λοιποί Φορείς

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

 ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ   

 Με την υπ' αριθμ. 88098/Ζ2/25-5-2017 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η 
οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
18 παρ. 2 του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α', 2-12-2016), όπως 
ισχύει, του άρθρου 68 παρ. 1 του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α', 
22-8-2011), του άρθρου 35 παρ. 5 του ν.  4024/2011 
(ΦΕΚ 226/Α', 27-10-2011), του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 
(ΦΕΚ 237/Α', 31-10-2014) όπως ισχύει, του άρθρου 6 του 
π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α', 5-3-2001), όπως ισχύει, την αριθμ. 
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.Μ/12911/9-5-2017 εγκριτική απόφαση 
σύμφωνα με την ΠΥΣ 33/06 όπως ισχύει, την με αριθμ. 
81261/Β1/16-5-2017 απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ., καθώς και τη σύμ-
φωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού 
Προσωπικού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Συ-
νεδρίαση 1η/14-2-2017) και την αριθμ. 18723/29-12-2016 
αίτηση μετάταξης του ενδιαφερόμενου, μετατάσσεται ο 
Γεώργιος Αλεξανδρίδης του Χρήστου, μόνιμος εκπαιδευ-
τικός της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ' Αθή-
νας, κλάδου ΠΕ19 Πληροφορικής, στο Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο, στην ίδια ΠΕ κατηγορία και στον κλάδο πλη-
ροφορικής, με την ίδια σχέση εργασίας και ταυτόχρονη 
μεταφορά της θέσης που κατέχει.

(Αριθμ. βεβ. ΓΔΟΥ/ΥΠ.Π.Ε.Θ. 3280/26-5-2017).

    Με την υπ' αριθμ. 88113/Ζ2/25-5-2017 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η 
οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
18 παρ. 2 του ν.  4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α', 2-12-2016), 
όπως ισχύει, του άρθρου 68 παρ. 1 του ν. 4002/2011 
(ΦΕΚ 180/Α', 22-8-2011), του άρθρου 35 παρ. 5 του 
ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α', 27-10-2011), του άρθρου 28 
του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α', 31-10-2014) όπως ισχύει,
του άρθρου 6 του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α', 5-3-2001), 
όπως ισχύει, την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ. Μ/12911/
9-5-2017 εγκριτική απόφαση σύμφωνα με την ΠΥΣ 33/06 
όπως ισχύει, την με αριθμ. 81261/Β1/16-5-2017 απόφα-

ση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ. καθώς και τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσια-
κού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Συνεδρίαση 1η/14-2-2017) 
και την αριθμ. 18721/29-12-2016 αίτηση μετάταξης της 
ενδιαφερόμενης, μετατάσσεται η Περιστέρα Μπαζιά-
να του Αχιλλέα, μόνιμη εκπαιδευτικός της Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α' Αθήνας, κλάδου ΠΕ19 
Πληροφορικής, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στην 
ίδια ΠΕ κατηγορία και στον κλάδο Πληροφορικής, με την 
ίδια σχέση εργασίας και ταυτόχρονη μεταφορά της θέ-
σης που κατέχει.

(Αριθμ. βεβ. ΓΔΟΥ/ΥΠ.Π.Ε.Θ. 3265/26-5-2017).

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 

Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  Με την αριθμ. 1397/23-05-2017 πράξη του Προέδρου 
του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Πελο-
ποννήσου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/11.2.2004) άρθρο 12 παρ. 5, του 
ν. 3528/2007, άρθρα 70 και 73 όπως αντικαταστάθηκαν 
με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.4440/2016 και του 
π.δ. 50/2001 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα 
και την αριθμ. 1/8-03-2017 απόφαση του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου Δ.Π. του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου, μετατάσσουμε 
την Αλεξοπούλου Ιωάννα του Αγγελή Διοικητικό Υπάλ-
ληλο με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) στην κατηγορία Τ.Ε. και στον κλάδο 
Διοικητικού – Λογιστικού, γιατί διαθέτει τα προσόντα 
που απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις, με ταυτό-
χρονη μεταφορά της προσωποπαγούς θέσης που κα-
τέχει κατηγορίας Δ.Ε. κλάδου Διοικητικών Γραμματέων, 
στην κατηγορία Τ.Ε. κλάδου Διοικητικού-Λογιστικού στο 
βαθμό Β΄ και Μ.Κ. 8.

(Αριθμ. βεβ. ΓΔΟΥ/ΥΠ.Π.Ε.Θ. 2652/8-05-2017).

 Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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5    η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

    Με την αριθμ. φ6/15001/24-05-2017 απόφαση του 
Διοικητή της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλά-
δας και των Υποδιοικητριών της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής
(ΦΕΚ 1686/16-5-2017/τ.Β' - σχετικά με αρμοδιότητες 
των Υποδιοικητριών της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής), η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3329/2005, 
του άρθρου 24 του ν. 3599/2007, της παρ. 4 του άρ-
θρου 50 του ν. 4368/2016, όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 
68 του ν. 4370/2016 και της αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.22225/
22-03-2016 απόφασης του Υπουργού και του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 839 Β'/30-03-2016)
και κατόπιν της αριθμ. 4857/20-03-2015 αίτησης της 
υπαλλήλου και των θετικών γνωμοδοτήσεων της αριθμ. 
18ης/30-10-2015 (θέμα Ε15ο) συνεδρίασης του Α' Κοι-
νού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Νοσοκομείων της 1ης 
Υ.ΠΕ. Αττικής και της αριθμ. 1ης/24-02-2017 (θέμα 1ο) 
συνεδρίασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Γ.Ν. Τρι-
κάλων, μετατάσσεται η ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του 
Ευάγγελου, μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής 
του Γ.Ο.Ν.Κ. «ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», σε ομοιόβαθμη κενή 
οργανική θέση του Γ.Ν. Τρικάλων, χωρίς να προκαλείται 
επιπρόσθετη δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

Οι Υποδιοικήτριες Ο Διοικητής

1ης Υγειονομικής 5ης Υγειονομικής
Περιφέρειας Περιφέρειας
Αττικής Θεσσαλίας
 και Στερεάς Ελλάδας

ΙΩΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΙΣΚΗΡΑ

 

    Με την αριθμ. φ6/14848/24-05-2017 απόφαση των 
Διοικητών της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελ-
λάδας και της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου, η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3329/2005, 
του άρθρου 24 του ν. 3599/2007, της παρ. 4 του άρ-
θρου 50 του ν. 4368/2016, όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 
68 του ν. 4370/2016 και της παρ. 1 του άρθρου 35 του 
ν. 4461/2017, της αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.22225/22-03-2016 
απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Υγείας (ΦΕΚ 839 Β'/30-03-2016) και κατόπιν της 
αριθμ. 6178/19-10-2016 αίτησης της υπαλλήλου και 
των θετικών γνωμοδοτήσεων της αριθμ. 9ης/02-12-2016 
(θέμα 26ο) συνεδρίασης του Γ΄ Κοινού Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου Νοσοκομείων της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και 
Αιγαίου και της αρ.1ης/09-03-2017 (θέμα 42ο) συνεδρί-
ασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Π.Γ.Ν. Λάρισας-
Γ.Ν. Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», 
μετατάσσεται η ΤΣΙΑΛΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Βασιλείου, μόνι-
μη υπάλληλος κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής του Γ.Ν. Ρόδου 
«ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν.-Κ.Υ. Κω «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙ-
ΟΝ»-Γ.Ν.-Κ.Υ. Καλύμνου «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ (Νοσοκομεια-

κή Μονάδα Γ.Ν. - Κ.Υ. Καλύμνου «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ»), σε 
ομοιόβαθμη κενή οργανική θέση του Π.Γ.Ν. Λάρισας-
Γ.Ν. Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» (Αποκε-
ντρωμένη Οργανική Μονάδα Λάρισας «Κουτλιμπάνειο 
& Τριανταφύλλειο»), χωρίς να προκαλείται επιπρόσθετη 
δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό. 

   Με την αριθμ. φ6/14868/24-05-2017 απόφαση των 
Διοικητών της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλά-
δας και της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου, η οποία εκ-
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.  3329/2005, 
του άρθρου 24 του ν. 3599/2007, της παρ. 4 του άρ-
θρου 50 του ν. 4368/2016, όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 
68 του ν. 4370/2016 και της παρ.1 του άρθρου 35 του 
ν. 4461/2017, της αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.22225/22-03-2016 
απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Υγείας (ΦΕΚ 839 Β'/30-03-2016) και κατόπιν της 
αριθμ. 5026/12-10-2016 αίτησης της υπαλλήλου και των 
θετικών γνωμοδοτήσεων της αριθμ. 10ης/29-12-2016
(θέμα 17ο) συνεδρίασης του Γ΄ Κοινού Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου Νοσοκομείων της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και 
Αιγαίου και της αριθμ. 1ης/09-03-2017 (θέμα 43ο) συ-
νεδρίασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Π.Γ.Ν. Λά-
ρισας - Γ.Ν. Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ-
ΛΕΙΟ», μετατάσσεται η ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του 
Κωνσταντίνου, μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΤΕ Νοσηλευτι-
κής του Κρατικού Θεραπευτηρίου - Κέντρου Υγείας Λέ-
ρου, σε ομοιόβαθμη κενή οργανική θέση του Π.Γ.Ν. Λά-
ρισας - Γ.Ν. Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» 
(Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Λάρισας «Κουτλι-
μπάνειο & Τριανταφύλλειο»), χωρίς να προκαλείται επι-
πρόσθετη δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

 
 Η Διοικήτρια Ο Διοικητής
2ης Υγειονομικής 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Περιφέρειας Θεσσαλίας και
Πειραιώς και Αιγαίου Στερεάς Ελλάδας

ΟΛΓΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

 

    Με την αριθμ. φ6/14746/24-05-2017 απόφαση του 
Διοικητή της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλά-
δας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 3329/2005, του άρθρου 24 του ν. 3599/2007, της παρ. 4 
του άρθρου 50 του ν. 4368/2016, όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 
68 του ν. 4370/2016 και της παρ. 1 του άρθρου 35 του 
ν. 4461/2017, της αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.22225/22-03-2016 
(ΦΕΚ 839 B΄/30-03-2016) απόφασης του Υπουργού και 
του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, και κατόπιν της 
αριθμ. 32800/31-10-2016 αίτησης μετάταξης της υπαλ-
λήλου και των αριθμ. 8327/18-05-2017 και αριθμ. 20309/
28-12-2016 θετικών εισηγήσεων των Διοικητών του Π.Γ.Ν. 
Λάρισας - Γ.Ν. Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλ-
λειο» και του Γ.Ν. Καρδίτσας, αντίστοιχα, μετατάσσεται η 
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΡΕΤΗ του Κωνσταντίνου, μόνιμη υπάλληλος 
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κλάδου ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας του Π.Γ.Ν. Λάρισας - Γ.Ν. 
Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» (Αποκε-
ντρωμένη Οργανική Μονάδα Λάρισας «Κουτλιμπάνειο 
& Τριανταφύλλειο»), σε ομοιόβαθμη κενή οργανική θέση 
του Γ.Ν. Καρδίτσας, χωρίς να προκαλείται επιπρόσθετη 
δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

    Με την αριθμ. φ6/14805/22-05-2017 απόφαση του Δι-
οικητή της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, η 
οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
21 του ν. 2690/1999, του ν. 3329/2005, του άρθρου 24 του 
ν. 3599/2007, της παρ. 4 του άρθρου 50 του ν. 4368/2016, 
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατά-
ξεις της παρ. 5 του άρθρου 68 του ν. 4370/2016 και της 
αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.22225/22-03-2016 (ΦΕΚ 839 B΄/
30-03-2016) απόφασης του Υπουργού και του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Υγείας και κατόπιν της αριθμ. 14805/
22-05-2017 αίτησης ανάκλησης του υπαλλήλου για σο-
βαρούς προσωπικούς λόγους και λόγους υγείας, ανα-
καλείται η αριθμ. φ6/10684/10-04-2017 προγενέστερη 
απόφαση μετάταξης του ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗ του Θωμά, 
μόνιμου υπαλλήλου κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού 
του Π.Γ.Ν. Λάρισας-Γ.Ν. Λάρισας «Κουτλιμπάνειο-Τριαντα-
φύλλειο» (Οργανική Μονάδα της έδρας Λάρισας - Πανε-
πιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο), σε ομοιόβαθμη κενή ορ-
γανική θέση του Γ.Ν. Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ», η οποία 
δημοσιεύθηκε στο αριθμ. 372/26-04-2017 ΦΕΚ, τ.Γ΄.

  Ο Διοικητής

ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Ι

ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

    Με την αριθμ. 8747/11.05.2017 απόφαση του Διοικη-
τή του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τα άρθρα 46 και 54 του π.δ. 410/1988 και 
το άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, αυτοδίκαια 
λύεται η σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορί-
στου Χρόνου του ΣΑΡΔΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Θεοχάρη, 
υπαλλήλου ειδικότητας ΔΕ Τεχνικών (Ηλεκτροτεχνιτών) 
της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας του Γενικού Νο-
σοκομείου Μεσσηνίας, με Α' βαθμό και Μ.Κ. 12ο, από 

11/05/2017 (ημερομηνία μέχρι την οποία παρείχε τις 
υπηρεσίες του), κατόπιν της από 26/04/2017 έγγραφης 
καταγγελίας του.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου 4442106842/11.05.2017).

Ο Διοικητής

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΖΟΣ

Ι

    ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

«Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

  Με την αριθμ. 6287/12.5.2017 απόφαση του Διοικητή 
του  Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» 
ανακαλείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
20 του ν.  3528/2007, ο διορισμός της Βράκα Λα-
μπρινής του Ιωάννη, σε θέση του κλάδου ΔΕ Βοη-
θών Νοσηλευτικής, μετά την αριθμ. 991/24-1-2017 
υπεύθυνη δήλωση μη αποδοχής του διορισμού της. 

Η ανωτέρω είχε διορισθεί με την αριθμ. 11566/
2-8-2016 προηγούμενη απόφαση και η πράξη διορισμού 
της δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 849/τ.Γ'/13-9-2016.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1267689125/23.05.2016).

Ο Διοικητής

  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ

Ι

    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. « ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» 

Διορθώσεις Σφαλμάτων

 Στην με αριθμ. 107/15-02-2017 απόφαση του Διοικητή 
του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου-
Γ.Ν. « ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 469/
23-05-2017/τ.Γ΄ στην σελίδα 3526, διορθώνεται:

το εσφαλμένο: «Τζατζαλίαρη Αθηνά του Ιωάννη»,
στο ορθό: «Τζατζαλιάρη Αθηνά του Ιωάννη».

(Από το   Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 
Ηρακλείου - Γ.Ν. « ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ) 
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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 Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. 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 υποβάλ-
λεται 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 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 βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις 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
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