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1 Υπουργείο Υγείας

2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

3 Οργανισμοί - Λοιποί Φορείς

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

   Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 26614 
Παράταση θητείας του Αναπληρωτή Διοικητή 

του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕ-

ΛΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» με αρμοδιότητα στην 

Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα (Α.Ο.Μ.) 

«ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ», αρμοδιότητας 1ης Υγειονομι-

κής Περιφέρειας (Υ.Πε.) Αττικής ΜΠΑΡΤΖΙΩΤΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ Νομι-

κών Προσώπων, εποπτευόμενων από το Υπ. Υγείας και 
Κ.Α. και λοιπές διατάξεις» (Α’ 25),

β) του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 81),

γ) της παρ 5 του άρθρου 77, της παρ. 1 του άρθρου 
80 και του άρθρου 148 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του 
Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α’ 26),

δ) του άρθρου 2 του ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιό-
τητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή 
του νόμου: ’’Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματο-
δοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελλη-
νικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του 
Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελλη-
νικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 
Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις 
για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της 
εθνικής οικονομίας’’ και άλλες διατάξεις» (Α’ 41),

ε) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133), όπως ισχύει,

στ) του ν. 4735/2020 «Τροποποίηση του Κώδικα της 
Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων 
στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων 
της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμ-
ματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του 
Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή 
προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 197),

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

η) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 236),

θ) 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 Υ4/8-1-2021 απόφαση του Πρω-

θυπουργού, σχετικά με «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη» 
(Β’ 32),

β) την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ.6633/2018 κοινή από-
φαση (ΥΟΔΔ 52, Α.Δ.Α. Ω5ΚΞ465ΦΥΟ-0ΗΜ), με περιε-
χόμενο τον διορισμό Αναπληρωτή Διοικητή στο Γενικό 
Νοσοκομείο Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑ-
ΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» με αρμοδιότητα στην 
Α.Ο.Μ. «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ», αρμοδιότητας 1ης Υ.Πε. Αττικής.

3. Το από 5-4-2021 υπηρεσιακό σημείωμα του Γραφεί-
ου Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας.

4. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ. 24893/19-4-2021 προβλε-
πόμενη από την παρ. 5 του άρθρου 24, του ν. 4270/2014 
εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, απο-
φασίζουμε:

Παρατείνουμε τη θητεία του Μπαρτζιώτα Γεώργιου 
του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ.: ΑΕ 091386, Πτυχιούχου Ιατρι-
κής και Φαρμακευτικής Βουκουρεστίου, Σχολή Γενικής 
Ιατρικής, Βουκουρέστι (Ρουμανία) ως Αναπληρωτή Διοι-
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κητή στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- 
ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» με αρμοδιότητα στην Α.Ο.Μ. «ΠΟΛΥΚΛΙ-
ΝΙΚΗ», αρμοδιότητας 1ης Υ.Πε. Αττικής του Υπουργείου 
Υγείας, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, από 
τη λήξη αυτής δυνάμει της ως άνω δύο β (2β) σχετικής 
κοινής απόφασης και έως την ολοκλήρωση της διαδικα-
σίας επιλογής και διορισμού του Αναπληρωτή Διοικητή 
στο εν λόγω Νοσοκομείο σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 22 του ν. 4735/2020 (Α’ 197), όπως ισχύει.

(Αρ. βεβ. ΓΔΟΥ Υπουργείου Υγείας: 1583/22.4.2021).
(Αρ. βεβ. στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλη-

νικού Δημοσίου: 1810598284/23.1.2018).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 26 Απριλίου 2021

  Ο Υπουργός Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ 

Ι

2 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

   Αριθμ. 82161 

Διαπιστωτική πράξη λήξης της θητείας των με-

λών της 1ης, της 2ης και της 3ης Επιτροπής Εξέ-

τασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) κατά του περιε-

χομένου του δασικού χάρτη του συνόλου της 

Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελ-
λάδας» (Α’ 231).

3. Τις διατάξεις του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή-
λων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α’ 26).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/ 
2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση 
γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Απο-
κατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 47), όπως 
το τελευταίο προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 
24 του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυ-
βερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α’ 21).

5. Την υπ’ αρ. 92801/31-12-2020 απόφαση του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών περί «Αυτοδίκαιης απαλλαγής του 
Νικολάου Ντίτορα του Ευαγγέλου από τα καθήκοντα 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλί-
ας - Στερεάς Ελλάδας και ορισμού ασκούντος καθήκοντα 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας» (ΥΟΔΔ 1094).

6. Τις διατάξεις της παρ. 2ιβ του άρθρου 5 του ν. 3469/ 
2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως 
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

7. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3889/ 
2010 «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, 
Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 182), όπως ισχύει.

8. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 4685/ 
2020 (Α’ 92), με το οποίο τροποποιήθηκε η σύνθεση των 
Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) κατά του 
περιεχομένου του δασικού χάρτη, κατ’ αντικατάσταση 
των τρίτου και τέταρτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 
18 του ν. 3889/2010.

9. Τις υπ’ αρ. 5239/186675/23-10-2017 (ΥΟΔΔ 562, όπως 
διορθώθηκε με το ΥΟΔΔ 615), 3325/116145/11-7-2019 
(ΥΟΔΔ 547), 4752/165661/21-10-2019 (ΥΟΔΔ 941) και 
607/16488/4-2-2020 (ΥΟΔΔ 100) αποφάσεις του Συντο-
νιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς 
Ελλάδας, με τις οποίες συγκροτήθηκαν και τροποποιήθη-
καν η 1η, η 2η και η 3η Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων 
(ΕΠ.Ε.Α.) κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη του 
συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.

10. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/92364/2651/
25-9-2020 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 146776/2459/
21-10-2016 απόφασης Υ.Π.ΕΝ. "Καθορισμός θεμάτων 
σχετικών με την παρ. 1 εδάφια Β’, Γ’, Δ’ και Ε’ του άρθρου 
21 του ν. 3889/2010, όπως ισχύει (Β’ 3532)’’» (Β’ 4367).

11. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/74826/2056/
30-7-2020 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υ.Π.ΕΝ. «Σχετικά με τη 
λειτουργία των ΕΠ.Ε.Α. μετά τη θέση σε ισχύ των άρθρων 
48 και 49 του ν. 4685/2020», σύμφωνα με την οποία μετά 
την ολοκλήρωση των οφειλόμενων ενεργειών που καθο-
ρίζονται στην εγκύκλιο αυτή από τις ΕΠ.Ε.Α., θα πρέπει 
να εκδοθεί η διαπιστωτική πράξη της παρ. 1 του άρθρου 
18 του ν. 3889/2010 του Συντονιστή της οικείας Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης, δεδομένου ότι ο ν. 4685/2020 δεν 
προβλέπει την αυτοδίκαιη λύση της θητείας των μελών 
των εν λόγω ΕΠ.Ε.Α. που συστάθηκαν με προηγούμενες 
διατάξεις και οι οποίες υφίστανται ως συλλογικά όργανα.

12. Το υπ’ αρ. 1132/5-1-2021 έγγραφο της οικείας 
Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών «Ολο-
κλήρωση εργασιών ΕΠ.Ε.Α. μετά τη θέση σε ισχύ των 
άρθρων 48 και 49 του ν. 4685/2020».

13. Το υπ’ αρ. 40273/1-3-2021 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Δασών Ν. Ευβοίας, σύμφωνα με το οποίο η 1η, η 2η 
και η 3η ΕΠ.Ε.Α., που συγκροτήθηκαν και λειτούργησαν 
στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Δασών Ν. Ευβοί-
ας, ολοκλήρωσαν όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες και 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ισχύουσες διατά-
ξεις και σχετικές εγκύκλιες διαταγές, διαπιστώνουμε:
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Τη λήξη της θητείας των μελών της 1ης, της 2ης και της 
3ης Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) κατά του 
περιεχομένου του δασικού χάρτη του συνόλου της Περι-
φερειακής Ενότητας Ευβοίας, καθόσον ολοκλήρωσαν τις 
οφειλόμενες ενέργειές τους ως συλλογικά όργανα, μετά 
τη θέση σε ισχύ της παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 4685/ 
2020, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο προοίμιο 
της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λάρισα, 23 Απριλίου 2021

Ο Ασκών καθήκοντα Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
Ι

3 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    Αριθμ. 3046 
Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου 

Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών 

Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

(Ε.Π.Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ
 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 11 του 

ν. 3685/2008 «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές 
σπουδές» (Α’ 148), όπως ισχύει μετά τη συμπλήρωσή του 
από το άρθρο 32 του ν. 3794/2009 «Ρύθμιση θεμάτων 
του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώ-
τατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 156) και της 
παρ. 1 του άρθρου 13 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικα-
σίας (ν. 2690/1999, Α’ 45).

2. Το π.δ. 52/27.2.1996 «Ίδρυση του Ερευνητικού Πανε-
πιστημιακού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Οικονομικών 
και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακε-
δονίας» (Α’ 46).

3. Την υπό στοιχεία Β7/454/19.10.1999 υπουργική 
απόφαση «Έγκριση εσωτερικού κανονισμού λειτουρ-
γίας Ε.Π.Ι. Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών 
Επιστημών» (Β’ 2003).

4. Την υπ’ αρ. 4389/26.5.2020 απόφαση της Συγκλήτου 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας «Ορισμός Διευθυντή 
του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Εφαρ-
μοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του αναπληρωτή του» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 421).

5. Την υπ’ αρ. 7/3.9.2020 πρόσκληση του Διευθυντή 
του ΕΠΙ για ορισμό εκπροσώπων στο Δ.Σ. του Ε.Π.Ι. Πα-
νεπιστημίου Μακεδονίας.

6. Το υπ’ αρ. 111/30.11.2020 έγγραφο του Διευθυντή 
του ΕΠΙ με θέμα «Ορισμός νέων εκπροσώπων στο Δ.Σ. 
του ΕΠΙ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας - Συγκρότηση 

Δ.Σ. βάσει των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 3685/ 
2008 (Α’ 148)», με το οποίο διαβιβάζονται: α) το υπ’ αρ. 
55/21.9.2020 έγγραφο του Τμήματος Οικονομικών Επι-
στημών, β) το υπ’ αρ. 85/23.9.2020 έγγραφο του Τμή-
ματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με το 
σχετικό απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος, γ) το υπό στοιχεία Φ28/86/18.11.2020 έγγρα-
φο του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, 
δ) το υπ’ αρ. 15/8.9.2020 έγγραφο του Τμήματος Λογι-
στικής και Χρηματοοικονομικής και ε) την υπ’ αρ. 37334/ 
20.10.2020 απόφαση του Δημοτικού Δημάρχου Καλα-
μαριάς και το γεγονός ότι ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών 
Πρακτόρων Β.Ε. δεν έχει ανταποκριθεί στην ανωτέρω 
σχετική επιστολή του Διευθυντή του ΕΠΙ.

7. Το υπ’ αρ. 280/7.4.2021 έγγραφο του Διευθυντή του 
ΕΠΙ, με το οποίο διαβιβάζεται το υπ’ αρ. 874/5.4.2021 
έγγραφο του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επι-
χειρήσεων, με το σχετικό απόσπασμα πρακτικού της Συ-
νέλευσης του Τμήματος, σχετικά με την αντικατάσταση 
του αναπληρωματικού μέλους, αποφασίζουμε:

Τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Π.Ι. 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τετραετή θητεία, η 
οποία άρχεται από την ημερομηνία δημοσίευσης της πα-
ρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει με την 
παρέλευση της αντίστοιχης ημέρας του τετάρτου έτους.

Διευθυντής: Καθηγητής Δημήτριος Σουμπενιώτης του 
Νικολάου, με ΑΔΤ ΑΖ 266275,

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Τακτικό μέλος: Επίκουρος Καθηγητής Σπυρίδων 

Μπόικος του Αναστασίου, με ΑΔΤ ΑΗ 530119 
Αναπληρωματικό μέλος: Καθηγητής Ερωτόκριτος Βα-

ρελάς του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΒ 358256
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τακτικό μέλος: Επίκουρος Καθηγητής Ιωάννης Ταμπα-

κούδης του Αποστόλου, με ΑΔΤ ΑΜ 663277
Αναπληρωματικό μέλος: Αναπληρωτής Καθηγητής 

Ιάσονας Παπαθανασίου του Βύρωνα, με ΑΔΤ ΑΕ 163589
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Τακτικό μέλος: Επίκουρη Καθηγήτρια Ρεβέκκα Παιδή 

του Γεωργίου, με ΑΔΤ ΑΖ 267120, η οποία θα αναπληρώ-
νει τον Διευθυντή σε περίπτωση κωλύματός του.

Αναπληρωματικό μέλος: Επίκουρος Καθηγητής Κυριά-
κος Μικέλης του Παύλου, με ΑΔΤ ΑΙ 527456

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Τακτικό μέλος: Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος 

Μιχαλόπουλος του Θωμά, με ΑΔΤ ΑΚ 265651
Αναπληρωματικό μέλος: Επίκουρος Καθηγητής Συμε-

ών Παπαδόπουλος του Σάββα, με ΑΔΤ ΑΗ 812654
Δήμος Καλαμαριάς
Τακτικό μέλος: Η Δημοτική Σύμβουλος και Αντιδήμαρ-

χος Ευλαμπία Ντόντη του Προδρόμου, με ΑΔΤ ΑΑ 335460
Αναπληρωματικό μέλος: Η Δημοτική Σύμβουλος Βασι-

λική Νικολέτου-Σκάρλιου του Ηρακλή, με ΑΔΤ ΑΙ 710656.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 21 Απριλίου 2021

Ο Πρύτανης

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ   
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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,

*14003442904210004*


