
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονά-
δας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

2 Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου καθώς και λει-
τουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του 
«Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας της 
Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας», Δή-
μου Αθηναίων.

3 Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα 
με την υπ’ αριθ. 21/2017 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δάφνης-Υμηττού.

4 Έγκριση της υπ΄ αριθ. 196/2017 απόφασης του Πε-
ριφερειακού Συμβουλίου της Δυτικής Μακεδονίας.

5 Έγκριση μεταβολής γνωστικού αντικειμένου 
Δρακ. Γιαννουκάκου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 608 (1)
  Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονά-

δας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

  Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 
ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 19, 20 και 21 του ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α’ 17/ 

27.1.2005) «Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης 
Αναπαραγωγής».

2. Το π.δ. 2/2013 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 638/20.12.2013) «Διορι-
σμός Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου της Εθνι-
κής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής 
(Αρχή Ι.Υ.Α.)».

3. Η υπ’ αρ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.21142/2014 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 124/ 
11.3.2014) «Διορισμός μελών της Εθνικής Αρχής Ιατρι-
κών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή Ι.Υ.Α.)».

4. Το άρθρο 16 παρ. 2 του ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α’ 17/ 
27.1.2005), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 παρ. 2 
του ν. 4272/2014 (ΦΕΚ Α’ 145/11.7.2014) «Εφαρμογή της 
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής».

5. Τις διατάξεις του π.δ.10/2016 (ΦΕΚ Α’ 20/18.2.2016) 
«Άδεια Ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Ιατρικών 
Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.). Όροι και 
προϋποθέσεις»

6. Τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 16 του 
π.δ.10/2016 (ΦΕΚ Α’ 20/18.2.2016) «Άδεια Ίδρυσης και 
λειτουργίας Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Ανα-
παραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.). Όροι και προϋποθέσεις»

7. Την υπ’ αρ. 305/2016 απόφαση της Ε.Α.Ι.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 
2908/13.9.2016) «Καθορισμός διαδικασίας και οργάνων 
ελέγχου της Ε.Α.Ι.Υ.Α. για την αδειοδότηση των Μ.Ι.Υ.Α.».

8. Την υπ’ αρ. πρ. 538/26.6.2017 αίτηση του Γενικού 
Νοσοκομείου – Μαιευτηρίου «ΕΛΕΝΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» με 
Α.Φ.Μ. 999372385 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, καθώς και τον φάκελο 
των συνημμένων δικαιολογητικών.

9. Την υπ’ αρ. πρ. 627/27.7.2017 αίτηση τεκμηρίωσης 
επάρκειας, καθώς και τα συνημμένα επιπρόσθετα δι-
καιολογητικά.

10. Την υπ’ αρ. πρ. 602/18.7.2017 Εισήγηση της Επι-
τροπής Ελέγχου.

11. Το υπ’ αρ. πρ. 624/25.7.2017 Πρακτικό Αυτοψίας 
της Επιτροπής Ελέγχου.

12. Την από 24.7.2017 απόφαση της 18ης Συνεδρίασης 
της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπα-
ραγωγής για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
Μονάδας Ι.Υ.Α.

13. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε στο Γενικό Νοσοκομείο – Μαιευτήριο 
«ΕΛΕΝΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» με Α.Φ.Μ. 999372385 Δ.Ο.Υ. Ψυ-
χικού, άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μ.Ι.Υ.Α. σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ν. 3305/2005 και του π.δ. 10/2016 υπό 
τις επιφυλάξεις της από 24.7.2017 απόφασης της 18ης 
Συνεδρίασης της Ε.Α.Ι.Υ.Α. Η άδεια ισχύει για τρία χρόνια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2017

Ο Πρόεδρος

  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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    Αριθμ. 60160/22147 (2)
Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου καθώς και 

λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 

του «Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας 

της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας», 

Δήμου Αθηναίων.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει, 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 
107/Α/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περι-
φέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση 
και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του π.δ.135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής», 
όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης- Κα-
ταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» 
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 
του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016) «Μέτρα για την επι-
τάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 36, 48 και 171 του ν.3584/ 
2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και 
Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007).

5. Την υπ’ αριθ. 279/16-03-2017 απόφαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου Αθηναίων, περί καθιέρωσης διαφο-
ρετικού ωραρίου λειτουργίας του «Ξενώνα Φιλοξενίας 
Γυναικών Θυμάτων Βίας της Δ/νσης Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης και Υγείας», Δήμου Αθηναίων, για το έτος 2017, 
αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε την 24ωρη λειτουργία για τέσσερις (4) 
υπαλλήλους στον “Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμά-
των Βίας της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας”, 
Δήμου Αθηναίων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, όλες τις ημέρες της εβδομάδας καθώς 
και Κυριακές και εξαιρέσιμες, έως 31-12-2017, προκειμέ-
νου να διασφαλιστεί η λειτουργικότητα της δομής και 
η αντιμετώπιση της εισαγωγής εκτάκτων περιστατικών.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη ύψους 12.083,00€ περίπου σε βάρος του προϋ-
πολογισμού του Δήμου Αθηναίων για το οικονομικό έτος 
2017 που θα βαρύνει τον ΚΑ: 7341.047.

Ανάλογη ετήσια δαπάνη ποσού 29.000,00 € θα προ-
κληθεί και τα επόμενα έτη και θα βαρύνει τους ίδιους 
κωδικούς.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2017

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

    Αριθμ. 61469/627 (3)
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα 

με την υπ’ αριθ. 21/2017 απόφαση του Δημοτι-

κού Συμβουλίου Δάφνης - Υμηττού.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης ισχύουσες δια-

τάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/30.05.1997) 

«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ-
μιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

3. Το ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) «Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν.4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α/11.05.2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκη-
σης- Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονι-
κή Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες 
διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του 
άρθρου 24 του ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/21.02.2016) «Μέ-
τρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλ-
λες διατάξεις».

5. Το άρθρο 52 του ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/23.03.1999), 
που αφορά στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλο-
φορίας (ΚΟΚ), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 
παρ. 9 του ν.4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/17.12.2014).

6. Το άρθρο 109 του ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/23.03.1999) 
περί δημοσίευσης αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξου-
σιοδότηση των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφο-
ρίας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

7. Το άρθρο 90 του π.δ.63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.04.2005) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα».

8. Το π.δ.135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/27.12.2010) «Οργανι-
σμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».

9. Την υπ’ αριθ. 15869/15.05.2017 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/Υ.Ο.Δ.Δ./26.05.2017) με 
την οποία ο Σπυρίδων Κοκκινάκης διορίστηκε στη θέση 
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

10. Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 47601/17682/08.06.2017 
(ΦΕΚ 2056/Β/14.06.2017, ΑΔΑ: ΩΒΝΔΟΡ1Κ-Θ4Ν) απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής.

11. Το υπ’ αριθ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της 
Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου 
Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών 
οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

12. Τις υπ’ αριθ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 απο-
φάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

13. Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 47870/39280/10.09.2013 
(ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΡ1Κ-ΔΞΩ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα:
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«Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων των 
ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορί-
ας και λήψης αποφάσεων αναφορικά με τα μέτρα του 
άρθρου 52Α του ν.2696/1999” όπως τροποποιήθηκε με 
την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 22769/12259/19.03.2015 (ΑΔΑ: 
7ΞΦΔΟΡ1Κ-ΙΡΚ) απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Α.

14. Το υπ' αριθ. πρωτ. 48823/39998/18.09.2013 έγγρα-
φο του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής με θέμα: «Διευκρινίσεις - Οδηγίες περί Εγκρίσεων 
Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων οδικών δικτύων στους ΟΤΑ 
και στους χερσαίους χώρους λιμένων».

15. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 37595/14087/15.05.2017 έγγρα-
φο της Δ/νσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Αττικής με το οποίο μας διαβιβάστηκε η νομοτύπως 
ληφθείσα, όπως αναφέρει η παραπάνω αρμόδια Υπη-
ρεσία, υπ’ αριθ. 21/31.01.2017 απόφαση του Δ.Σ. του 
Δήμου Δάφνης-Υμηττού, που αφορά σε κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις, με τα συνημμένα της.

16. Την Τεχνική Περιγραφή Κυκλοφοριακών Ρυθμίσε-
ων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δάφνης-
Υμηττού με θέμα: «Χωροθέτηση πινακίδων κυκλοφορίας 
επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως στη Δ.Κ. Υμηττού» 
βάσει της οποίας λήφθηκε η υπ’ αριθ. 2/25.01.2017 από-
φαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΕΠΟΙΖΩ) για τις 
υπόψη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

17. Την υπ’ αριθ. 2/25.01.2017 απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ 
με την οποία εγκρίνονται ομόφωνα οι υπόψη κυκλοφο-
ριακές ρυθμίσεις.

18. Την υπ’ αριθ. 21/31.01.2017 απόφαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου του Δήμου Δάφνης-Υμηττού με την 
οποία εγκρίνονται ομόφωνα οι υπόψη κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις.

19. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κυ-
κλοφοριακών ρυθμίσεων προκαλείται δαπάνη 121,80€ 
εις βάρος του προϋπολογισμού του έτους 2017 του Δή-
μου Δάφνης- Υμηττού με Κ.Α.Ε. 30.7135.0004 (πίστωση 
2.000,00€).

και επειδή:
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις συμβάλ-

λουν στη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών της 
περιοχής, αποφασίζουμε:

Την τοποθέτηση:
- μιας (1) ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-32 (Μέγιστη ταχύ-

τητα 40 χλμ/ώρα) στη συμβολή της οδού Κωνσταντι-
νουπόλεως με την οδό Ασπένδου και συγκεκριμένα στη 
δεξιά πλευρά της οδού Κωνσταντινουπόλεως έχοντας 
ως αναφορά την κατεύθυνση της κυκλοφορίας από την 
οδό Ασπένδου προς την οδό Κουντουριώτου,

- μιας (1) ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-32 (Μέγιστη ταχύτη-
τα 40 χλμ/ώρα) στη συμβολή της οδού Κωνσταντινουπό-
λεως με την οδό Κουντουριώτου και συγκεκριμένα στη 
δεξιά πλευρά της οδού Κωνσταντινουπόλεως έχοντας 
ως αναφορά την κατεύθυνση της κυκλοφορίας από την 
οδό Κουντουριώτου προς την οδό Ασπένδου,

- μιας (1) ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-32 (Μέγιστη ταχύτη-
τα 30 χλμ/ώρα) στη συμβολή της οδού Αμάλθειας με την 
οδό Εφέσσου Ιωακείμ και συγκεκριμένα στη δεξιά πλευ-
ρά της οδού Αμάλθειας και σε απόσταση 5.0 μέτρων από 

τη συμβολή της με την οδό Εφέσσου Ιωακείμ έχοντας ως 
αναφορά την κατεύθυνση της κυκλοφορίας από την οδό 
Εφέσσου Ιωακείμ προς την οδό Κωνσταντινουπόλεως.

Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμογή 

των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην 
επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής 
μεταφοράς.

2. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να 
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπη-
ρία (ΑμεΑ).

3. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφα-
ση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακί-
δων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων 
στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των μέ-
τρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη της 
αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.

4. Αυτοδίκαιης ανάκλησής της σε περίπτωση μη τή-
ρησης των όρων και των προϋποθέσεων που έχουν τε-
θεί από τους αρμοδίους φορείς καθώς και εκείνων που 
έχουν τεθεί με την απόφαση αυτή.

5. Μη νομιμοποίησης τυχόν παράνομων ενεργειών.
6. Παρακολούθησης της ακριβούς εκτέλεσης των 

όρων που έχουν τεθεί με αυτή από τις Αρχές προς τις 
οποίες αυτή αποστέλλεται στο πλαίσιο των αρμοδιο-
τήτων τους.

7. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται 
στην Τεχνική Περιγραφή Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δάφνης- Υμητ-
τού με θέμα: «Χωροθέτηση πινακίδων κυκλοφορίας επί 
της οδού Κωνσταντινουπόλεως στη Δ.Κ. Υμηττού» βάσει 
της οποίας λήφθηκε η εν λόγω απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου.

8. Η τοποθέτηση άλλης, πλην ρυθμιστικής, σήμανσης 
(πληροφοριακή σήμανση ή σήμανση που διευκολύνει 
τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και βελτιώνει την οδική 
ασφάλεια) μπορεί να γίνει με ευθύνη του Δήμου σύμ-
φωνα με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2017

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. οικ.106721 (4)
Έγκριση της υπ΄ αριθ. 196/2017 απόφασης του 

Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄) «Διοίκηση, οργάνωση, 

στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
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β. του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α΄) «Μέτρα για την επι-
τάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

γ. του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α΄) «Εκδη-
μοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειο-
κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις».

δ. του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

ε. του ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237 Α΄) «Μεταβίβαση αρμοδι-
οτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

στ. του π.δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/τ.Α΄/27.12.2010) «Ορ-
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου 
και Δυτικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 92 του ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α΄/22.12.2016)  
«Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-
Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας 
ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, 
Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις».

2. Τη με αριθμ. 13912/15-5-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./26-05-2017) με την 
οποία διορίστηκε Συντονιστής της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας ο Μιχελάκης 
Βασίλειος του Πολυκάρπου.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3068/2002 «Συμ-
μόρφωση της Διοίκησης σε δικαστικές αποφάσεις και 
άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 274/τ.Α΄/2002)».

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4305/ 
2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγρά-
φων, πληροφοριών και δεδομένων του δημοσίου τομέα, 
τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄57), προσαρμογή της 
εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/
ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων 
Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α, και άλλες διατάξεις 
(ΦΕΚ 237/τ.Α΄/2014)», σύμφωνα με τις οποίες κατ’ εξαί-
ρεση επιτρέπεται ο διορισμός/πρόσληψη σε συνιστώ-
μενη προσωποπαγή θέση αποκλειστικά σε περίπτωση 
συμμόρφωσης της διοίκησης σε δικαστική απόφαση…, 
εφόσον κατά το χρόνο διορισμού/πρόσληψής τους δεν 
υφίσταται ή δεν επαρκούν αντίστοιχες κενές οργανικές 
θέσεις ή δεν είναι δυνατή η προηγούμενη ανακατανομή 
κενών θέσεων προσωπικού βάσει των διατάξεων της 
παρ. 5 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 4456/2017 «Συ-
μπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, 
ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομ-
μάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνη-
τικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και 
άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 94/τ.Α΄/2017)».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4389/2016 «Επεί-
γουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δη-
μοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσε-
ων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ/94/τ. Α΄/2016)».

7. Τις διατάξεις του ν. 3801/2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων 
προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λει-
τουργίας της Δημόσιας Διοίκησης (ΦΕΚ 763/τ.Α΄/2009)».

8. Τις με αριθμ. 884/2013 και 886/2013 αποφάσεις του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, καθώς και τη με 
αριθμ. 287/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδι-
κείου Κοζάνης με τις οποίεςαναγνωρίστηκε ότι οι ενάγο-
ντες – εργαζόμενοι συνδέονται με το εναγόμενο νομικό 
πρόσωπο (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας) με ενιαία 
σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.

9. Τις με αριθμ. 460/2017, 941/2017 και 942/2017 απο-
φάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτι-
κής Μακεδονίας περί παραίτησης από τα δικόγραφα 
των ασκηθεισών εφέσεων κατά των αριθμ. 884/2013, 
886/2013 αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών και της αριθμ. 287/2014 απόφασης του Μονο-
μελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης αντίστοιχα.

10. Τα πρακτικά παραίτησης του Μονομελούς Εφετεί-
ου Αθηνών (συνεδρίαση της 28-03-2017) από τα οποία 
προκύπτει η παραίτηση της εκκαλούσας Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας από τα δικόγραφα των εφέσεων 
κατά των αριθμ. 884/2013 και 886/2013 αποφάσεων του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, καθώς και τη με 
αριθμ. 20/31-05-2017 έκθεση παραίτησης από το δικό-
γραφο της έφεσης κατά της αριθμ. 287/2014 απόφα-
σης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης, η οποία 
κατατέθηκε στο Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας (Πολιτικό 
Τμήμα).

11. Τη με αριθμ. 528/05-07-2017 συμβολαιογραφική 
πράξη της συμβολαιογράφου Κοζάνης, Άννας Τσικρίκη, 
με την οποία οι ενάγοντες - εργαζόμενοι παραιτούνται 
από μισθολογικής φύσεως απαιτήσεις τους κατά της 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τον χρόνο απα-
σχόλησής τους έως σήμερα.

12. Τις διατάξεις των άρθρων 321, 324 και 904 σε συν-
δυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3068/2002 
από τις οποίες προκύπτει ότι, εφόσον απόφαση Μονο-
μελούς Πρωτοδικείου με την οποία αναγνωρίζεται ότι η 
έννομη σχέση που συνδέει τους ενάγοντες με το εναγό-
μενο ΟΤΑ (εν προκειμένω Περιφέρεια Δυτικής Μακεδο-
νίας) είναι σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου, έχει καταστεί τελεσίδικη, παράγει δεδικασμένο 
ως προς την κριθείσα έννομη σχέση και εκτελεστότητα 
και για το λόγο αυτό η Διοίκηση υποχρεούται να την 
εφαρμόσει.

13. Το με αριθμ. πρωτ. 123584/7868/11-07-2017 έγ-
γραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας από το οποίο προκύπτει ότι έχει 
προβλεφθεί στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυ-
τικής Μακεδονίας έτους 2017 δαπάνη για το κόστος μι-
σθοδοσίας του προσωπικού ΙΔΑΧ (STAGE - 21 άτομα), 
συνολικού ύψους 168.815,99 €.

14. Τη με αριθμ. 196/2017 (πρακτικό αριθμ.13/ 19-07-
2017) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Πε-
ριφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με την οποία αποφασί-
στηκε ομόφωνα η σύσταση 21 προσωποπαγών θέσεων 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
σε συμμόρφωση και εφαρμογή των αριθμ. 884/2013 
και 886/2013 αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδι-
κείου Αθηνών, καθώς και της αριθμ. 287/2014 οριστικής 
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης για 
τους κάτωθι αναφερόμενους ενάγοντες - εργαζομένους:



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29585Τεύχος Β’ 2837/11.08.2017

1 Αθανασιάδου Χαρίκλεια Δ.Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
2 Αναστασόπουλος Κωνσταντίνος Δ.Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
3 Αρνίδου Παρασκευή Π.Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
4 Βαξεβάνου Δήμητρα Τ.Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
5 Βουλγαρίδου Παρασκευή Τ.Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
6 Ελευθερίου Ελένη Δ.Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
7 Ζυγομήτρου Παναγιώτα Δ.Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
8 Καβακίδου Λεμονιά Π.Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
9 Κακλίδου Αργυρώ Δ.Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
10 Καρρά Βαΐτσα Π.Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
11 Κύρου Περιστέρα Δ.Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
12 Κωνσταντόπουλος Ιωάννης Δ.Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
13 Μουστάκα Αικατερίνη Δ.Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
14 Παπαχαρισίου Αικατερίνη Τ.Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
15 Παπουλίδου Κυριακή Δ.Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
16 Πελέκα Σαμπίνα-Σύλβια Δ.Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
17 Σπανούδης Ξενοφών Τ.Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
18 Χαδιού Κωνσταντίνα Π.Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
19 Χατζοπούλου Σοφία Δ.Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
20 Παπαιωάννου Ιωάννη Δ.Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
21 Καραμανώλα Ευαγγέλου Δ.Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

15. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου.
Αποφασίζουμε
Εγκρίνουμε τη με αριθμ. 196/2017 (πρακτικό αριθμ.13/ 

19-07-2017) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλί-
ου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με την οποία 
αποφασίστηκε ομόφωνα η σύσταση 21 προσωποπαγών 
θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου σε συμμόρφωση και εφαρμογή των αριθμ. 
884/2013 και 886/2013 αποφάσεων του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών, καθώς και της αριθμ. 287/2014 
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης, οι 
οποίες κατέστησαν τελεσίδικες, για τους κάτωθι αναφε-
ρόμενους ενάγοντες - εργαζόμενους:
1 Αθανασιάδου Χαρίκλεια Δ.Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
2 Αναστασόπουλος Κωνσταντίνος Δ.Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
3 Αρνίδου Παρασκευή Π.Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
4 Βαξεβάνου Δήμητρα Τ.Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
5 Βουλγαρίδου Παρασκευή Τ.Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
6 Ελευθερίου Ελένη Δ.Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
7 Ζυγομήτρου Παναγιώτα Δ.Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
8 Καβακίδου Λεμονιά Π.Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
9 Κακλίδου Αργυρώ Δ.Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
10 Καρρά Βαΐτσα Π.Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
11 Κύρου Περιστέρα Δ.Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
12 Κωνσταντόπουλος Ιωάννης Δ.Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
13 Μουστάκα Αικατερίνη Δ.Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
14 Παπαχαρισίου Αικατερίνη Τ.Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
15 Παπουλίδου Κυριακή Δ.Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
16 Πελέκα Σαμπίνα-Σύλβια Δ.Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
17 Σπανούδης Ξενοφών Τ.Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
18 Χαδιού Κωνσταντίνα Π.Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
19 Χατζοπούλου Σοφία Δ.Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
20 Παπαιωάννου Ιωάννη Δ.Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
21 Καραμανώλα Ευαγγέλου Δ.Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Οι παραπάνω θέσεις θα συμπεριληφθούν στον ορ-
γανισμό εσωτερικής υπηρεσίας (ΟΕΥ) της Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας.

Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη για το 
κόστος μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού, ύψους 
168.815,99€ ευρώ στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας οικονομικού έτους 2017 σε βάρος 
των ΚΑΕ 0211 (125.678,00€), 0213 (9.310,00 €) και 0291 
(33.827,99 €), ανάλογη δε δαπάνη θα προβλεφθεί στους 
αντίστοιχους ΚΑΕ των προϋπολογισμών των επόμενων 
οικονομικών ετών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κοζάνη, 27 Ιουλίου 2017

  Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ.100/2017-3017 (5)
Έγκριση μεταβολής γνωστικού αντικειμένου 

Δρακ. Γιαννουκάκου.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» 

Έ χοντας υπόψη:
1.Τον Ιδρυτικό νόμο 1514/1985 «Ανάπτυξη της επιστη-

μονικής και τεχνολογικής έρευνας» (ΦΕΚ Α’13/8-2-1985). 
2. Το Προεδρικό Διάταγμα 71/1987 «Οργανισμός του 

Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών “ΔΗΜΟ-
ΚΡΙΤΟΣ“ (ΕΚΕΦΕ “Δ”)» - (ΦΕΚ Α’43/30-3-1987) όπως έχει 
συμπληρωθεί με το π.δ. 583/1988 «Συμπλήρωση του 
π.δ. 71/1987 «Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Έρευνας 
Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος” ΦΕΚ 43/Α/87» - (ΦΕΚ 
Α’ 281/14-12-1988) και τροποποιηθεί με το π.δ. 19/2000 
«Τροποποίηση του π.δ. 71/1987 «Οργανισμός του Εθνι-
κού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος” 
(ΕΚΕΦΕ “Δ”) ΦΕΚ 43/Α/β7» - (ΦΕΚ Α’15/3-2-2000). 

3.Την υπουργική απόφαση 4909/ΦΟΡ/258/1995 
«Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Εθνικού Κέντρου 
Έρευνας Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος” (ΕΚΕΦΕ “Δ”)»- 
(ΦΕΚ Β’221/28-3-1995) όπως ισχύει με ν.4403/2016 (ΦΕΚ 
123/τ.Α’/7-7-2016) (άρθρο 43 παρ. 2). 

4. Τον ν.4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α΄/15-02-2017) άρθρο 28.
5. Τον ν.4386/2016, άρθρο 16 «Αντικατάσταση του 

άρθρου 18 του ν.4310/2014».
6. Τον ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄/12-11-2012).
7. Την με αρ. πρωτ. 110/1/659/8-2-2006 απόφαση του 

Διευθυντή ΕΚΕΦΕ «Δ» και Πρόεδρου του Δ.Σ., με την 
οποία μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες στον Πρόεδρο, 
την Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικού, την Προϊσταμένη 
Τμ. Προσωπικού, κ.λπ. 

8.Την με αρ. πρωτ. 110/1/11.100/14-7-2011 απόφαση 
του Δ/ντή ΕΚΕΦΕ «Δ» και Προέδρου του Δ.Σ., αναπλήρω-
σης Προϊσταμένων Τμημάτων της Δ/νσης Διοικητικού.

9. Την με αρ. πρωτ. 100/2013-317/23-01-2013 από-
φαση του Διευθυντή ΕΚΕΦΕ «Δ» και Προέδρου του Δ.Σ., 
τοποθέτησης Προϊσταμένων Διευθύνσεων ΕΚΕΦΕ «Δ». 
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10. Την με την με αριθμ. 15403/08-02-2017 από-
φαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού 
Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 58/ΥΟΔΔ/ 
08-02-2017) "Διορισμός Γ. Νούνεση στη θέση του Δ/ντή 
του ΕΚΕΦΕ «Δ»".

11. Την με α.π. 270/2017-511/30-03-2017 αίτηση του 
Δρακούλη Γιαννουκάκου περί μεταβολής του γνωστικού 
αντικειμένου του.

12. Το με α.π. 260/2017-1607/30-05-2017 Υπηρεσιακό 
Σημείωμα του ΙΠΡΕΤΕΑ με το επισυναπτόμενο σε αυτό 
το από τις 22-04-2017 απόσπασμα πρακτικού της 10ης 
συνεδρίασης του ΕΣΙ του ΙΠΡΕΤΕΑ με τη διατύπωση της 
σύμφωνης γνώμης του. 

13. Το με α.π. 010/2017-334/03-07-2017 απόσπασμα 
πρακτικού της 607ης συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΕΚΕΦΕ "Δ". 

14.Το γενογός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του τακτικού προϋπολογισμού, αποφασίζουν:

Tην έγκριση μεταβολής του γνωστικού αντικειμένου 
του Δρακούλη Γιαννουκάκου, Ερευνητή Α΄Βαθμίδας του 
ΙΠΡΕΤΕΑ από «Ανάπτυξη τεχνικών και μεθόδων ανίχνευ-
σης παθολογικών γονιδίων» σε «Γενετική του Ανθρώπου».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αγία Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΥΝΕΣΗΣ  
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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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