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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
30 Μαΐου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Αποδοχή πρότασης δωρεάς ενός (01) μεταχειρισμένου εκτυπωτή τύπου HP COLOR LASERJET PRO
M252n, από τον ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ Β. Λυκούργο για το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Λιμένων,
Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων.

2

Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση των έργων: «Λιμενικά έργα προστασίας Αγίας Μαρίνας και λιμένα Πέρδικας Ν. Αίγινας».

3

Περιοδικός έλεγχος και θεώρηση ναυτιλιακών εγγράφων πλοίων στο πλαίσιο της διαδικασίας κατάπλου και απόπλου.

4

Αποδοχή πρότασης δωρεάς ενός (01) οχήματος
τύπου SUV 4x4 και μίας (01) δίκυκλης μοτοσυκλέτας μεγάλου κυβισμού (650-900 ABS), συμπεριλαμβανομένης της εξωτερικής βαφής τους στις
επιβαλλόμενες αποχρώσεις, από την εταιρεία
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.)» για τις ανάγκες του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πατρών.

5

Αποδοχή πρότασης δωρεάς δύο (02) καινούργιων συσσωρευτών (μπαταριών), μάρκας MAF
MP60080 12V 100AH εκάστη, για τις ανάγκες του
ΠΛΣ 203 του Λ/Χ Στυλίδας /Γ΄ Λ/Τ Σκάλας Αταλάντης, από τον ΜΠΑΚΑΡΑ Κωνσταντίνο του Ιωάννη.

6

Τροποποίηση της αριθ. 20302/20-04-2018 απόφασης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Αγρινίου,
περί εκχώρησης εξουσιοδότησης υπογραφής.

7

Έγκριση εφημεριών του μόνιμου Επιστημονικού
πλην ιατρών προσωπικού, της υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του
μόνιμου Επιστημονικού προσωπικού, Νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού και προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» οργανική μονάδα έδρας ΓΝΘ «Γ.
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2018.

Αρ. Φύλλου 1933

8

Διόρθωση σφάλματος στην 668/27-03-2018
απόφαση της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που
αφορά στην έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας και
Γεωπεριβάλλοντος και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ:
1393 τ.Β΄/25-04-2018, γίνονται οι παρακάτω
διορθώσεις.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς ενός (01) μεταχειρισμένου εκτυπωτή τύπου HP COLOR LASERJET
PRO M252n, από τον ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ Β. Λυκούργο για το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα
Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών
Επενδύσεων.
Με την 2824.76/34716/2018/10 Μαΐου 2018 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Παναγιώτη ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗ, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/2013, όπως
αναδιατυπώθηκαν με το άρθρο 32 του ν. 4223/2013,
τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4484/2017 καθώς
επίσης και αυτές των άρθρων 496-512 του Αστικού
Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η με αριθ. Πρωτ. Εισερχ. Γρ.
Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε.: 2112/14-08-2017 επιστολή πρόθεσης δωρεάς του ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Β. Λυκούργου ενός (01)
μεταχειρισμένου εκτυπωτή τύπου HP COLOR LASERJET
PRO M252n για το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, συνολικής εκτιμώμενης αξίας διακοσίων πενήντα
ευρώ (250€).
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
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Αριθμ. 3122.1-Τ13/34827/2018
(2)
Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση των έργων: «Λιμενικά έργα προστασίας Αγίας Μαρίνας και λιμένα Πέρδικας Ν. Αίγινας».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Το ν.2932/2001 (ΦΕΚ Α΄145), άρθρο δέκατο όγδοο,
«Αρμοδιότητες Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής».
β. Το ν. 3044/2002 (ΦΕΚ Α΄ 197) (Άρθρο 14 παρ. 1 περίπτωση δ) όπως αντικαταστάθηκε από το ν.3153/2003
(Άρθρο 44 παρ. 1) «Θέματα Λιμενικής Πολιτικής».
γ. Το π.δ. 13/2018 (Α΄26): «Οργανισμός Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».
δ. Το π.δ. 70/2015 (Α΄114) «...Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής...».
ε. Το π.δ. 125/2016 (Α΄210): «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
στ. Το αρ.πρωτ. 536/15-03-2018 έγγραφο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας με συνημμένη την
υπ’αρίθμ. 35/2018 (ΑΔΑ: ΩΑΘ60ΛΤΠ-8Υ6) απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ. Αίγινας.
ζ. Το αρ.πρωτ. 74428/19-04-2018 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής.
η. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
1. Τον ορισμό της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής και της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της
Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων, κατά περίπτωση ως Προϊσταμένης Αρχής και ως Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα
Υδραυλικών και Λιμενικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς
και Νήσων, για την εκτέλεση των έργων: «Λιμενικά Έργα
προστασίας Αγίας Μαρίνας και λιμένα Πέρδικας Ν. Αίγινας» προϋπολογισμού 7.400.000,00 ευρώ, με Φ.Π.Α.
2. Να ληφθούν όλες οι απαιτούμενες από τη νομοθεσία
άδειες και εγκρίσεις που αφορούν στην εκτέλεση των
εν λόγω έργων.
3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 11 Μαΐου 2018
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
Ι

Αριθ. 2133.3/33761/2018
(3)
Περιοδικός έλεγχος και θεώρηση ναυτιλιακών
εγγράφων πλοίων στο πλαίσιο της διαδικασίας
κατάπλου και απόπλου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παραγράφου 2 του άρθρου 126 του Κώδικα Δη-
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μοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο
μόνον του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), όπως αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 120 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184), καθώς και
του άρθρου 46 του ίδιου Κώδικα,
β) του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102),
όπως ισχύει,
γ) του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού» (Α΄ 114),
δ) της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 4 του άρθρου
16 του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26).
ε) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210),
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).
2. Την ανάγκη αποτελεσματικότερης εξυπηρέτησης
κατηγοριών πλοίων που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές, αλιευτικών, ρυμουλκών και ναυαγοσωστικών
πλοίων και την ανάγκη απλούστευσης της διαδικασίας
ελέγχου και θεώρησης των ναυτιλιακών τους εγγράφων
κατά τον κατάπλου και απόπλου αυτών σε/από λιμένες.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Ο έλεγχος και η θεώρηση των ναυτιλιακών εγγράφων των παρακάτω κατηγοριών πλοίων που δραστηριοποιούνται στις θαλάσσιες ενδομεταφορές, εκτός αυτών που εκτελούν δρομολόγια με σύμβαση ανάθεσης
δημόσιας υπηρεσίας, στο πλαίσιο της διαδικασίας του
κατάπλου και απόπλου, διενεργείται περιοδικά, εφόσον
υποβληθεί σχετική αίτηση - δήλωση του πλοιοκτήτη ή
του εφοπλιστή στις Λιμενικές Αρχές προσέγγισης του
πλοίου, ως ακολούθως:
α. Για τα δρομολογημένα επιβατηγά, επιβατηγά/οχηματαγωγά και φορτηγά/οχηματαγωγά πλοία, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων β. και γ., από τη Λιμενική Αρχή
του αφετήριου ή τελικού λιμένα του δρομολογίου, κάθε
πέντε (05) ημέρες.
β. Για τα δρομολογημένα επιβατηγά και επιβατηγά/
οχηματαγωγά πλοία, που εκτελούν σε εβδομαδιαία βάση
τέσσερα (04) τουλάχιστον διπλά καθημερινά δρομολόγια, κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο κάθε
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έτους, από τη Λιμενική Αρχή του αφετήριου ή τελικού
λιμένα του δρομολογίου, κάθε επτά (07) ημέρες.
γ. Για τα δρομολογημένα επιβατηγά και επιβατηγά/
οχηματαγωγά πλοία, που εκτελούν σε καθημερινή βάση
δύο (02) τουλάχιστον δρομολόγια, από τη Λιμενική Αρχή
του αφετήριου ή τελικού λιμένα του δρομολογίου, κάθε
δέκα (10) ημέρες.
δ. Για τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, κατά
το διάστημα από τον μήνα Απρίλιο έως και τον μήνα
Οκτώβριο κάθε έτους, από την Λιμενική Αρχή αφετηρίας
τους, κάθε δέκα (10) ημέρες.
ε. Για τα φορτηγά πλοία, που είναι εφοδιασμένα με
πιστοποιητικά αξιοπλοΐας αποκλειστικά και μόνο για
τη διενέργεια πλόων εσωτερικού και που εκτελούν σε
μηνιαία βάση τέσσερα (04) τουλάχιστον ταξίδια με τους
ίδιους λιμένες προσέγγισης, από την Λιμενική Αρχή αφετηρίας τους, κάθε δεκαπέντε (15) ημέρες.
στ. Για τα θαλάσσια ταξί, τις λάντζες, καθώς και τα
υδροφόρα πλοία και δεξαμενόπλοια εφοδιασμού καυσίμων που κινούνται εντός και πέριξ του λιμένα ή μεταξύ
περιοχών δικαιοδοσίας όμορων Λιμενικών Αρχών, από
τη Λιμενική Αρχή αφετηρίας τους, κάθε τριάντα (30)
ημέρες.
2. Ο έλεγχος και η θεώρηση των ναυτιλιακών εγγράφων των αλιευτικών, ρυμουλκών και ναυαγοσωστικών
πλοίων, στο πλαίσιο της διαδικασίας του κατάπλου και
απόπλου, διενεργείται περιοδικά, εφόσον υποβληθεί
σχετική αίτηση - δήλωση του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή στις Λιμενικές Αρχές προσέγγισης του πλοίου,
ως ακολούθως:
α. Για τα αλιευτικά και ναυαγοσωστικά πλοία, κάθε
δεκαπέντε (15) ημέρες.
β. Για τα ρυμουλκά και ρυμουλκά-ναυαγοσωστικά
πλοία, κάθε τριάντα (30) ημέρες.

από χρήση των ημερών διακοπής που προβλέπονται
στην περίπτωση α της παραγράφου 3 και στην παράγραφο 5 του άρθρου έκτου του ν. 2932/2001 (Α΄ 145),
όπως ισχύει.
4. Κάθε ναυτολόγηση ή απόλυση ναυτικού διενεργείται αυθημερόν, ενώπιον της οικείας Λιμενικής Αρχής,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 2
1. Σε περιπτώσεις έκτακτου περιστατικού ή καταγγελίας ή ειδικού λόγου, όπως ναυτικό ατύχημα ή περιστατικό,
βλάβη ή ζημιά, τραυματισμός ή ασθένεια ναυτικού ή επιβάτη, απουσία ναυτικού, ελλιπής σύνθεση πληρώματος,
λήξη ισχύος ναυτιλιακών εγγράφων και πιστοποιητικών
ή λήξη προθεσμιακών παρατηρήσεων αναγραφόμενων
επί αυτών, καθώς και επί του ημερολογίου επιθεωρήσεων και γυμνασίων, για το οποίο απαιτείται να λάβει
γνώση η Λιμενική Αρχή, τα ναυτιλιακά έγγραφα προσκομίζονται άμεσα για έλεγχο και θεώρηση, στη Λιμενική
Αρχή όπου βρίσκεται το πλοίο ή, εάν βρίσκεται εν πλω,
στη Λιμενική Αρχή του πρώτου λιμένα κατάπλου του.
2. Σε περίπτωση κατάπλου σε λιμένα διαφορετικό από
τους λιμένες δραστηριοποίησης, τα ναυτιλιακά έγγραφα
προσκομίζονται στη Λιμενική Αρχή, στην περιφέρεια
δικαιοδοσίας της οποίας υπάγεται ο λιμένας κατάπλου,
για έλεγχο και θεώρηση.
3. Στην περίπτωση δρομολογημένου πλοίου, τα ναυτιλιακά έγγραφα προσκομίζονται για έλεγχο και θεώρηση
στη Λιμενική Αρχή του πρώτου λιμένα απόπλου, κατά
την έναρξη των δρομολογίων του πλοίου, ενώ πρέπει να
προσκομίζονται άμεσα για έλεγχο και θεώρηση και σε
κάθε περίπτωση επανέναρξης των δρομολογίων, μετά

Ι

Άρθρο 3
Κυρώσεις
Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές, πειθαρχικές και διοικητικές κυρώσεις της εκάστοτε
κείμενης νομοθεσίας, καθώς και των οικείων διατάξεων περί θεώρησης ναυτιλιακών εγγράφων του Γενικού
Κανονισμού Λιμένος της εκάστοτε αρμόδιας Λιμενικής
Αρχής, και ιδίως του άρθρου 234 του Κώδικα Δημοσίου
Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον
του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), όπως ισχύει.
Άρθρο 4
Καταργούμενες διατάξεις
Η Αριθ. Πρωτ. 2133.3/1297/2016/11-01-2016 (Β΄ 98)
απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καταργείται.
Άρθρο 5
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 8 Μαΐου 2018
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

(4)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς ενός (01) οχήματος
τύπου SUV 4x4 και μίας (01) δίκυκλης μοτοσυκλέτας μεγάλου κυβισμού (650-900 ABS), συμπεριλαμβανομένης της εξωτερικής βαφής τους στις
επιβαλλόμενες αποχρώσεις, από την εταιρεία
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.)» για τις ανάγκες του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πατρών.
Με την 2824.76/35320/2018/14 Μαΐου 2018 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 3 του ν. 4182/2013, όπως αναδιατυπώθηκαν με το άρθρο 32 του ν. 4223/2013, τις διατάξεις
του άρθρου 28 του ν. 4484/2017 καθώς επίσης και
αυτές των άρθρων 496-512 του Αστικού Κώδικα, γίνονται αποδεκτές οι με αριθ. Πρωτ.: 1654/Α.Σ. 393/
13-02-2018 και 3461/Α.Σ. 785/11-04-2018 επιστολές
πρόθεσης δωρεάς της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.)» ενός
(01) οχήματος τύπου SUV 4x4 και μίας (01) δίκυκλης
μοτοσυκλέτας μεγάλου κυβισμού (650-900 ABS), συμπεριλαμβανομένης της εξωτερικής βαφής τους στις
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επιβαλλόμενες αποχρώσεις, συνολικής αξίας τριάντα έξι
χιλιάδων διακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και εξήντα
λεπτών (36.264,60€).
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
Ι

(5)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς δύο (02) καινούργιων συσσωρευτών (μπαταριών), μάρκας MAF
MP60080 12V 100AH εκάστη, για τις ανάγκες του
ΠΛΣ 203 του Λ/Χ Στυλίδας /Γ΄ Λ/Τ Σκάλας Αταλάντης, από τον ΜΠΑΚΑΡΑ Κωνσταντίνο του Ιωάννη.
Με την 2824.76/35322/2018/14 Μαΐου 2018 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3
του ν. 4182/2013, όπως αναδιατυπώθηκαν με το άρθρο
32 του ν. 4223/2013, τις διατάξεις του άρθρου 28 του
ν. 4484/2017 καθώς επίσης και αυτές των άρθρων 496512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η με αριθ.
Πρωτ. Εισερχ. Λ/Χ Στυλίδας /Γ΄Λ/Τ Σκάλας Αταλάντης:
373/23-03-2018 επιστολή πρόθεσης δωρεάς του ΜΠΑΚΑΡΑ Κωνσταντίνου του Ιωάννη δύο (02) καινούργιων
συσσωρευτών (μπαταριών), μάρκας MAF MP60080 12V
100AH εκάστη, για τις ανάγκες του ΠΛΣ 203 του Λ/Χ Στυλίδας / Γ΄ Λ/Τ Σκάλας Αταλάντης, συνολικής αξίας διακοσίων ενός ευρώ και ογδόντα λεπτών (201,80€).
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
Ι

Αριθμ. 24529
(6)
Τροποποίηση της αριθ. 20302/20-04-2018 απόφασης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Αγρινίου,
περί εκχώρησης εξουσιοδότησης υπογραφής.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94Α΄) και ειδικότερα του άρθρου 7, των παρ. 1 και 6 του άρθρου 14
και του άρθρου 41 αυτού,
β) του άρθρου 4 του ν.4174/2013 (ΦΕΚ 170Α΄/
26-07-2013 «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας»,
γ) του π.δ. 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών
Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών»,
δ) του ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26Α΄/09-02-2007) «Κύρωση
του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.»,
ε) της αριθμ. πρωτ. ΔΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017
(ΦΕΚ Β΄968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
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στ) της αριθμ. πρωτ. Δ ΟΡΓ Α 1115805 ΕΞ 2017/
31-07-2017 (ΦΕΚ Β΄ 2743/04-08-2017) απόφασης του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Διοικητή» σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης»,
ζ) της αριθμ. πρωτ. ΔΔΑΔ Γ 1054873 ΕΞ 2018/05-04-2018
απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης
και Υποδιεύθυνσης».
2. Την με αριθ. πρωτ. 20302/20-04-2018 (ΦΕΚ Β΄ 1600/
09-05-2018) απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.
Αγρινίου «Εκχώρηση εξουσιοδότησης υπογραφής».
3. Την ανάγκη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της Δ.Ο.Υ.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε., αποφασίζουμε:
Α. Τροποποιούμε την υπ’αριθ.20302/20-04-2018 απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Αγρινίου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 1600/09-05-2018, με θέμα: «Εκχώρηση εξουσιοδότησης υπογραφής» και αντικαθιστούμε
την παράγραφο 2 του αποφασιστικού μέρους αυτής, ως
κατωτέρω:
«2. Του τμήματος Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης
της Δ.Ο.Υ. Αγρινίου για όσα αναφέρονται στην περίπτωση 48 του πίνακα του άρθρου 1 της με αριθμ. Δ OPT A
1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 Απόφασης του Διοικητή
της Α.Α.Δ.Ε.»
Β. α) Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
β) Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 20302/20-04-2018
απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αγρίνιο, 11 Μαΐου 2018
Ο Προϊστάμενος
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΛΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. 7/18/17.4.2018
(7)
Έγκριση εφημεριών του μόνιμου Επιστημονικού
πλην ιατρών προσωπικού, της υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του
μόνιμου Επιστημονικού προσωπικού, Νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού και προσωπικού
Ιδιωτικού Δικαίου του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» οργανική μονάδα έδρας
ΓΝΘ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», για το Β΄ εξάμηνο του
έτους 2018.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ.
«Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/4-4-2005/
τ.Α΄) σχετικά με τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, σε συνδυασμό με την υπ’
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αρίθμ. Υ4α/οικ.91432/25-7-2011 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, περί «Καθορισμού αρμοδιοτήτων του Ενιαίου Συλλογικού Οργάνου
Διοίκησης».
2. Την υπ αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.39426/2016 (ΦΕΚ 304/
τ.Υ.Ο.Δ.Δ.) κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και
του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας περί διορισμού της
ΤΣΟΥΓΚΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ του Αθανασίου, ως Διοικήτριας
στο ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Γ.Ν.Ο. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», με τριετή θητεία, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4052/2012.
3. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 20676/15-06-2016 έγγραφο του
Διοικητή της 3ηςΥγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας
περί ανάληψης υπηρεσίας της ΤΣΟΥΓΚΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ
στις 15/06/2016.
4. Την αριθμ. Α2β/ΓΠ78665/16 (ΦΕΚ 7/τ.ΥΟΔΔ/
13-1-2017) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας περί ορισμού μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης
«Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», αρμοδιότητας
3ης ΥΠΕ Μακεδονίας.
5. Τον Οργανισμό του Νοσοκομείου (απόφ. Υ4α/οικ.
123783/2012 ΦΕΚ 3485/τ.Β΄/31-12-2012).
6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 5565/12-4-2018 εισηγητικό έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικής Υπηρεσίας σχετικά
με το θέμα, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:
«1) Η υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ. 123895 κοινή απόφαση (ΦΕΚ
Β΄3515/31-12-2012) των Υπουργών Οικονομικών-Διοικητικής μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης-Υγείας «Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού
Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς - Ο Άγιος
Δημήτριος».
2) Οι διατάξεις του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40/97 τ.Α΄).
3) Οι διατάξεις του ν. 4354/2015, του άρθρου 20, (περί
περιορισμού ωρών απογευματινής και υπερωριακής εργασίας).
4) Οι διατάξεις του ν. 3979/16-06-2011, περί ορισμού
των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας.
5) α. Την αριθμ. Πρ. Γ4β/ΓΠ οικ. 95854/27-12-2017
Απόφαση του Υπουργού Υγείας «Καθιέρωση με αμοιβή
υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με
σχέση εργασίας Ι.Δ. των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ανά
Υγειονομική Περιφέρεια και β. Την αριθμ. Πρ. Γ4β/ΓΠ
οικ. 95850/27-12-2017 απόφαση του Υπουργού Υγείας
«Ενεργείς εφημερίες Χημικών, Βιοχημικών, Βιολόγων,
Φαρμακοποιών, Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων-Ακτινοφυσικών και
Κτηνιάτρων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ανά Υγειονομική Περιφέρεια».
6) Το απόσπασμα των Πρακτικών της 24ης/27-12-2017
(θέμα 17ο) τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. του Νοσοκομείου με το οποίο αποφασίστηκε η έγκριση του προγραμματισμού για το έτος 2018 των ωρών απασχόλησης
του λοιπού και επιστημονικού προσωπικού του Νοσοκομείου (εκτός ιατρών) με σχέση εργασίας Δημοσίου και
Ιδιωτικού Δικαίου και ειδικότερα για την απασχόληση
του, πέραν του κανονικού ωραρίου, κατά τη νύχτα, καθώς και εξαιρέσιμες ημέρες.
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7) Οι με αριθμ. 1277/29-12-2017 και 1278/29-12-2017
αποφάσεις του Διοικητή της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, με
την οποία εγκρίθηκε το ποσό των 26.000,00 ευρώ ως
αποζημίωση για την κάλυψη των εφημέριων του Επιστημονικού Προσωπικού το οποίο χρεώθηκε στον ΚΑΕ
0261 και 408.500,00 ευρώ ως αποζημίωση για κάλυψη
πρόσθετων αμοιβών μόνιμου και Ι.Δ. προσωπικού (υπερωριών, νυχτερινών και εξαιρέσιμων) το οποίο χρεώθηκε στους ΚΑΕ 0261 και 0263, για το έτος 2018.
8) Το γεγονός ότι για την 24ωρη λειτουργία του Νοσοκομείου, συνυπολογίζοντας ότι το Νοσοκομείο συμμετέχει στο σύστημα εναλλασσόμενης εφημερίας των
Νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης, καθώς και λόγω της
ιδιαιτερότητας της φύσης των παρεχόμενων υπηρεσιών
είναι επιτακτική η ανάγκη λήψης μέτρων (υπερωριακής
απασχόλησης του προσωπικού) για την εύρυθμη λειτουργία του, όπως φαίνεται ακολούθως για το Β΄ εξάμηνο
του 2018:
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ

2

86

ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ

1

15

ΧΗΜΙΚΟΙ

1

24

ΣΥΝΟΛΟ

4

125

ΜΟΝΙΜΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙΔΑΧ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

ΠΕ

12

1060

TE

150

1420

ΔΕ

113

1230

ΥΕ

41

735

ΣΥΝΟΛΟ

316

4450

ΙΔΟΧ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ
ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ

ΠΕ

2

30

TE

4

90

ΔΕ

3

60

ΥΕ

1

20

ΣΥΝΟΛΟ

12

200

9) Το γεγονός ότι για την συνεχή λειτουργία του Νοσοκομείου, συνυπολογίζοντας ότι το Νοσοκομείο συμμετέχει στο σύστημα εναλλασσόμενης εφημερίας των
Νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης, καθώς και λόγω της
ιδιαιτερότητας της φύσης των παρεχόμενων υπηρεσιών
είναι επιτακτική η ανάγκη καθιέρωσης εργασίας με απο-
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ζημίωση κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, όπως φαίνεται ακολούθως
για το Β΄ εξάμηνο του 2018:
- Αριθμός υπαλλήλων δικαιούμενων αποζημίωση για
εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες: 419 άτομα
- Σύνολο ωρών που θα χορηγηθεί αποζημίωση για εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες, Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες: 73.275 ώρες.
Μετά τα παραπάνω εισηγούμαι την λήψη σχετικής
απόφασης σχετικά με την έγκριση εφημέριων επιστημονικού προσωπικού, της υπερωριακής, νυκτερινής και
εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου Νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού και προσωπικού ΙΔ του
ΓΝΘ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» οργανική
μονάδα έδρας ΓΝΘ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», για το Β΄ εξάμηνο
του έτους 2018, και την αποστολή αυτής στην Εφημερίδα
της Κυβέρνησης προς δημοσίευση.
10) Την εισήγηση της Διοικήτριας και Προέδρου του
Δ.Σ., ομόφωνα αποφασίζει:
Α. Εγκρίνει τις εφημερίες του μόνιμου Επιστημονικού
προσωπικού, πλην ιατρών, την υπερωριακή, νυκτερινή
και εξαιρέσιμων ημερών εργασία, του μόνιμου Επιστημονικού πλην ιατρών, του Νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου του ΓΝΘ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (οργανική μονάδα έδρας «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»), για το
Β΄ εξάμηνο του έτους 2018».
Β. Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται στο Τμήμα
Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Γ.Ν.Θ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (οργανική μονάδα
έδρας «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»), προκειμένου να προβεί στις
δέουσες ενέργειες.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η Πρόεδρος
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΤΣΟΥΓΚΑ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(8)
Στην 668/27-03-2018 απόφαση της Συγκλήτου του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
που αφορά στην έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ: 1393 τ.Β΄/
25-04-2018, γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις.
1. Άρθ. 7, παρ. 1.2 το σωστό είναι "Η μέγιστη χρονική
διάρκεια είναι τα πέντε (5) πλήρη ημερολογιακά έτη.."
αντί... επτά (5) πλήρη ημερολογιακά έτη ..".
2. Άρθ. 14, παρ. 2 το σωστό είναι: ..και έχουν ξεπεράσει
τα πέντε (5) έτη [συν δύο (2) σύμφωνα με το άρθρο 7,
παρ. 3 ] ... Αντί " ..και έχουν ξεπεράσει τα 7 έτη (συν. 2
σύμφωνα με ...).
3. Άρθ. 4 , παρ. 1: το σωστό είναι "..του άρθρου 3..", αντί
"..του άρσρου 3..".
4. Άρθ. 4, παρ. 2 , το σωστό είναι ".. που το πτυχίο έχει
αποκτηθεί ..", αντί ".. που το πτυχίο έχει αποκτήσει ..".
5. Άρθ. 6, παρ. 4, εδ. 2.β.1. .. το σωστό είναι ".. ή συνταξιοδοτηθεί ..", αντί "..ή συνταξιοδοτήσει".
6. Άρθ. 7, παρ. 2, σελ. ΦΕΚ 15129..." να συμμετέχουν σε
μαθήματα ..", αντί ".. σε μασήματα ..’’.
(Από το Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών)

21226

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 1933/30.05.2018

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης 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)

r 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.
r 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.

r 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.

r 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.

*02019333005180008*

