
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός αρχών ειδικών και δυσμενών συνθη-
κών διαβίωσης και πρόσθετου χρόνου άδειας, για 
τους υπηρετούντες σε απομακρυσμένες χώρες 
υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών.

2 Χορήγηση άδειας λειτουργίας στη Μονάδα Εφαρ-
μογής Αυτόλογων και Αλλογενών Αρχέγονων Αι-
μοποιητικών Κυττάρων της ΠΑΝ/ΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ του Π.Γ.Ν ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟ-
ΗΘΕΙΑ».

3 Χορήγηση άδειας λειτουργίας στη Μονάδα Μετα-
μόσχευσης Ήπατος του «Γ.Ν.Α ΛΑΙΚΟ».

4 Χορήγηση άδειας λειτουργίας στην Μονάδα 
Εφαρμογής (Μεταμόσχευσης) Αυτόλογων Αρχέ-
γονων Αιμοποιητικών Κυττάρων του τμήματος 
Κλινικής Αιματολογίας του Β΄ Παθολογικού Τομέα 
του Γ.Ν.A. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ».

5 Έγκριση για την αποζημίωση υπερωριακής απα-
σχόλησης, καθώς και νυκτερινής εργασίμων ημε-
ρών και ημερήσιας ή νυκτερινής που παρέχεται 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων 
της Νοσοκομειακής Μονάδας Αμαλία Φλέμιγκ, 
μονίμων και ιδιωτικού δικαίου, για το έτος 2020.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    Π2 – 29243 (1)
Καθορισμός αρχών ειδικών και δυσμενών συν-

θηκών διαβίωσης και πρόσθετου χρόνου άδειας, 

για τους υπηρετούντες σε απομακρυσμένες χώ-

ρες υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 8 του άρθρου 69 και την παρ. 4 του άρ-

θρου 95 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, 
ο οποίος κυρώθηκε με τη διάταξη του άρθρου πρώτου 
του ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του “Οργανισμού 
του Υπουργείου Εξωτερικών”» (Α΄ 117).

2. Τη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουρ-
γείου Εξωτερικών της 27ης Μαΐου 2020.

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση 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 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό 
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης» (Α΄133).

4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της 
απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πίνακας αρχών ειδικών συνθηκών διαβίωσης

α) Ως Αρχές ειδικών συνθηκών διαβίωσης ορίζονται 
οι ακόλουθες:

Πρεσβείες: Αβάνας, Αδδίς Αμπέμπα, Άγκυρας, Αλγε-
ρίου, Αμμάν, Άμπου Ντάμπι, Αμπούτζα, Ανόι, Βαγδάτης, 
Βηρυτού, Δαμασκού, Ερεβάν, Ισλαμαμπάντ, Καΐρου, 
Καμπέρρας, Καράκας, Κιέβου, Κινσάσας, Κουβέιτ, Λίμα, 
Μανίλας, Μεξικού, Μοντεβιδέο, Μόσχας, Μπακού, Μπαν-
γκόκ, Μπουένος Άυρες, Μπραζίλια, Ναϊρόμπι, Νέου 
Δελχί, Νουρ - Σουλτάν, Ντόχα, Ουέλλιγκτων, Πεκίνου, 
Πρετόριας, Ραμπάτ, Ριάντ, Σαντιάγο, Σαράγεβο, Σεούλ, 
Σκοπίων, Τελ Αβίβ, Τεχεράνης, Τζακάρτα, Τιράνων, Τιφλί-
δας , Τόκυο, Τρίπολης, Τύνιδας, Χαράρε, Χαρτούμ.

Γενικά Προξενεία: Αγίας Πετρούπολης, Αγίου Παύ-
λου, Αδελαΐδας, Αλεξάνδρειας, Αργυροκάστρου, Γιο-
χάνεσμπουργκ, Γκουανγκτζού, Ιεροσολύμων, Καΐρου, 
Κορυτσάς, Μαριούπολης, Μελβούρνης, Μοναστηρίου, 
Μόσχας, Νοβοροσίσκ, Οδησσού, Σαγκάης, Σίδνεϋ, Τζέ-
ντας, Χονγκ Κονγκ.

Προξενεία: Αδριανούπολης, Κέηπ Τάουν, Πέρθης.
Γραφεία Συνδέσμου: Πρίστινας.
β) Από τις Αρχές ειδικών συνθηκών του άρθρου 1 

παρ. α, οι ακόλουθες αποτελούν Αρχές δυσμενών συν-
θηκών διαβίωσης:

Πρεσβείες: Αδδίς Αμπέμπα, Άγκυρας, Αλγερίου, 
Αμπούτζα, Ανόι, Βαγδάτης, Δαμασκού, Ερεβάν, Ισλαμα-
μπάντ, Καράκας, Κινσάσας, Κουβέιτ, Μεξικού, Μπακού, 
Ναϊρόμπι, Νέου Δελχί, Νουρ - Σουλτάν, Πεκίνου, Ριάντ, 
Σκοπίων, Τεχεράνης, Τζακάρτα, Τιφλίδας,Τρίπολης, Χα-
ράρε, Χαρτούμ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Γενικά Προξενεία: Γκουανγκτζού, Μαριούπολης, Μο-
ναστηρίου, Οδησσού, Σαγκάης, Τζέντας.

Γραφεία Συνδέσμου: Πρίστινας.

Άρθρο 2
Πρόσθετος χρόνος αδείας για τους 
υπηρετούντες σε απομακρυσμένες
χώρες υπαλλήλους

Ο πρόσθετος χρόνος άδειας, που χορηγείται στους 
υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίοι υπη-
ρετούν σε απομακρυσμένες χώρες, καθορίζεται ως εξής:

Α/Α  ΧΩΡΑ ΗΜΕΡΕΣ 
ΑΔΕΙΑΣ

1. ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 11

2. ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 14

3. ΒΡΑΖΙΛΙΑ 8

4. Η.Π.Α.

Άγιος Φραγκίσκος 10

Ατλάντα 8

Βοστόνη 7

Λος Άντζελες 10

Νέα Υόρκη 7

Ουάσιγκτον 7

Σικάγο 8

Τάμπα 8

Χιούστον 9

5. ΙΑΠΩΝΙΑ 9

6. ΚΑΝΑΔΑΣ

Βανκούβερ 9

Μόντρεαλ 7

Οττάβα 7

Τορόντο 7

7. ΚΙΝΑ - Χονγκ Κονγκ 9

8. ΚΟΥΒΑ 9

9. ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ 17

10. ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ 7

11. ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ 8

12. ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ 11

13. ΠΕΡΟΥ 11

13. ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 9

14. ΤΑΪΛΑΝΔΗ 7

15. ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ 9

16. ΧΙΛΗ 12

Άρθρο 3
Κατάργηση διατάξεων

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης κα-
ταργείται η υπ’ αρ. Π2-10033/05.03.2013 (Β΄ 675)όπως 
τροποποιηθείσα ισχύει, όμοιά της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Ιουλίου 2020

Ο Υπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Ι

    Αριθμ. Γ2γ/31616 (2)
Χορήγηση άδειας λειτουργίας στη Μονάδα 

Εφαρμογής Αυτόλογων και Αλλογενών Αρχέγο-

νων Αιμοποιητικών Κυττάρων της ΠΑΝ/ΚΗΣ ΚΛΙ-

ΝΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ του Π.Γ.Ν ΠΑΤΡΩΝ "ΠΑΝΑ-

ΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ".

  Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επι-

τελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρι-
κής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133),

2. τις διατάξεις των άρθρων 57, 64 και 65 του ν. 3984/
2011 (Α΄150), όπως ισχύουν,

3. τις διατάξεις της υπ’ αρ. Γ2γ/οικ.8451/2019 υπουργι-
κή απόφαση «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας Μονά-
δων Εφαρμογής Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων» 
(Β΄384),

4. το π.δ. 26/2008 (Α΄ 51) «Εναρμόνιση της Ελληνικής 
Νομοθεσίας προς την οδηγία 2004/23/ΕΚ του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31-3-2004 για 
τη θέσπιση προτύπων, ποιότητας και ασφάλειας για τη 
δωρεά, την προμήθεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη 
συντήρηση, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρώπι-
νων ιστών και κυττάρων (EEL102/7-4-2004) και τις συνα-
φείς προς αυτήν οδηγίες 2006/17/ΕΚ (EEL 38/9-2-2006) 
και 2006/86/ΕΚ (EEL 294/25-10-2006)» καθώς και των 
παραρτημάτων του ως άνω διατάγματος (πλην των δι-
ατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 καθώς 
και όσων διατάξεων αφορούν σε Οργανισμούς που εί-
ναι υπεύθυνοι για την ανθρώπινη εφαρμογή ιστών και 
κυττάρων), όπως αυτό ισχύει μετά την έκδοση του π.δ. 
129/2016 (Α΄ 229),

5. το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α΄ 148), όπως ισχύει,

6. τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), 
όπως ισχύει,

7. τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),

8. τις διατάξεις του π.δ. 6/2001 (Α΄ 3)«Κανονισμός Λει-
τουργίας του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων»,
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9. τις διατάξεις της υπ΄αρ. Α3(γ)/ΓΠ/30752/26-4-2016 
«Χορήγηση άδειας λειτουργίας στις Μονάδες Μεταμό-
σχευσης Μυελού των Οστών στο Πανεπιστημιακό Γε-
νικό Νοσοκομείο Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» και 
στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΛΑΪΚΟ»» υπουργική 
απόφαση (Β΄1377),

10. το υπ΄αρ. 8248/9-3-2020 έγγραφο από την Διοίκη-
ση της 6ης ΥΠΕ αναφορικά με αίτημα ανανέωσης άδειας 
λειτουργίας της Μονάδας Εφαρμογής Αρχέγονων Αι-
μοποιητικών Κυττάρων του Π.Γ.Ν ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ 
Η ΒΟΗΘΕΙΑ».

11. το υπ’ αρ. 2490/19-5-2020 έγγραφο του ΕΟΜ, 
με το οποίο διαβιβάστηκε απόσπασμα πρακτικού της 
από 30.04.2020 Συνεδρίασης του Δ/Σ του Φορέα (θέμα 
10ο), με τη θετική του πρόταση για τη χορήγηση 3 ετούς 
άδειας λειτουργίας στη Μονάδα Εφαρμογής Αυτόλογων 
και Αλλογενών Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων της 
ΠΑΝ/ΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ του Π.Γ.Ν ΠΑΤΡΩΝ 
"ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ",

12. την υπ’ αρ. B2α/οικ 38704/19-6-2020 εισήγηση 
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας από την οποία 
δεν προκύπτει επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού καθώς επίσης και στον προϋπολογισμό 
του αναφερόμενου ΝΠΔΔ,

13. το γεγονός ότι από την εφαρμογή της εν λόγω από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού καθώς επίσης και στον προϋπολογισμό 
του αναφερόμενου ΝΠΔΔ, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε άδεια λειτουργίας για τρία (3) έτη, στη 
Μονάδα Εφαρμογής Αυτόλογων και Αλλογενών Αρχέ-
γονων Αιμοποιητικών Κυττάρων της ΠΑΝ/ΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ του Α΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (αρ. απόφ. 
εγκατ. Α3β/οικ.10638 (Β΄515/1988) του Π.Γ.Ν ΠΑΤΡΩΝ 
"ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ", στο πλαίσιο της οποίας λειτουρ-
γεί ειδική Μονάδα Αιματολογίας. Η προς αδειοδότηση 
Μονάδα Εφαρμογής, πληροί τους όρους και τις προϋ-
ποθέσεις που καθορίζουν οι διατάξεις της υπ’ αρ. Γ2γ/
οικ.8451/2019 με θέμα: «Όροι και προϋποθέσεις λειτουρ-
γίας Μονάδων Εφαρμογής Αρχέγονων Αιμοποιητικών 
Κυττάρων» υπουργική απόφαση (Β΄ 384). 

Επιστημονικά Υπεύθυνος της Μονάδας ορίζεται ο 
Καθηγητής Αιματολογίας Αλέξανδρος Σπυριδωνίδης, ο 
οποίος οφείλει να ενημερώσει άμεσα τους αρμόδιους 
φορείς και να υποβάλλει εκ νέου αίτημα αξιολόγησης 
της Μονάδας, σε κάθε περίπτωση μεταβολής των όρων 
και προϋποθέσεών της άδειας λειτουργίας της.

Η εν λόγω άδεια ανακαλείται με όμοια απόφαση που 
εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Ε.Ο.Μ., εφόσον δια-
πιστωθεί ότι η Μονάδα παύσει να τηρεί τους όρους και 
τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Ιουνίου 2020

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ

Αριθμ. Γ2γ/ΓΠ. 32838 (3)
    Χορήγηση άδειας λειτουργίας στη Μονάδα Με-

ταμόσχευσης Ήπατος του «Γ.Ν.Α ΛΑΙΚΟ».

  Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επι-

τελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρι-
κής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133),

2. τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 2 του ν.3984/2011 
«Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» 
(Α΄150), όπως αυτό ισχύει,

3. τις διατάξεις του άρθρου 16 του π.δ. 121/2017 «Ορ-
γανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148), όπως ισχύει.

4. τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98), 
όπως ισχύει σήμερα

5. τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),

6. τις διατάξεις της υπ’ αρ. Υ4α/36538/2012 υπουργι-
κής απόφασης «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων 
λειτουργίας των Μονάδων Μεταμοσχεύσεων συμπα-
γών οργάνων και διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης 
άδειας λειτουργίας αυτών» (Β΄1262),

7. τις διατάξεις της υπ΄αρ. Α3γ/Γ.Π./3394/30-3-2017 
υπουργική απόφαση «Χορήγηση άδειας λειτουργίας στη 
Μονάδα Μεταμόσχευσης Ήπατος του Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ»» 
(Β΄ 1409),

8. τις διατάξεις της υπ΄αρ. Υ4α/οικ.25208/2013 κοινής 
υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκο-
μείου Αθηνών ΛΑΪΚΟ» (Β΄698), όπως ισχύει,

9. τις διατάξεις του π.δ. 6/2001 (Α΄ 3) «Κανονισμός Λει-
τουργίας του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων»,

10. το υπ΄αρ. 5707/6-4-2020 έγγραφο από το «Γ.Ν.Α 
ΛΑΙΚΟ» με συνημμένο φάκελο τεκμηρίωσης του αιτήμα-
τος περί ανανέωσης της άδειας λειτουργίας της Μονά-
δας Μεταμόσχευσης Ήπατος και το υπ΄αρ. 27371/2020 
έγγραφο από το Διοικητή της 1ης ΥΠΕ με τη σύμφωνη 
γνώμη του επί του αιτήματος,

11. το υπ’ αρ. 2556/25-5-2020 έγγραφο του ΕΟΜ, με 
το οποίο διαβιβάστηκε απόσπασμα πρακτικού της από 
30-4-2020 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα (θέμα 1ο), 
με τη θετική του πρόταση για την ανανέωση της άδειας 
λειτουργίας της Μονάδας Μεταμόσχευσης Ήπατος,

12. την με ημερομηνία 12/6/2020 βεβαίωση από τον 
Δ/ντή της ΠΑΝ/ΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 
καθ. Γ. Παπαθεοδωρίδη, περί μη απαίτησης ελέγχου Ιστο-
συμβατότητας για τη Μεταμόσχευση Ήπατος,

13. την υπ’ αρ. Β2α/ ΓΠ.οικ 38707/19-6-2020 εισήγηση 
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας από την οποία 
προκύπτει η μη πρόκληση επιπλέον δαπάνης σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, ούτε και σε βάρος του 
προϋπολογισμού του «Γ.Ν.Α ΛΑΙΚΟ»,
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14. το γεγονός ότι από την εφαρμογή της εν λόγω 
απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού ούτε και σε βάρος του 
προϋπολογισμού του Γ.Ν.Α «ΛΑΙΚΟ», αποφασίζουμε:

Χορηγούμε άδεια λειτουργίας Μονάδας Μεταμόσχευ-
σης Ήπατος στο «Γ.Ν.Α ΛΑΙΚΟ» για τρία (3) έτη. Η εν λόγω 
Μονάδα λειτουργεί σε διατομεακό επίπεδο, υπό την ευ-
θύνη της ΠΑΝ/ΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 
(Απ. Εγκ.Υ4α/117542 Β΄ 3340/2012) και της Β΄ ΠΑΝ/ΚΗΣ 
ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ (Απ. Εγκ.
Γ2α/24555 Β΄ 2373/2019). Ως Επιστημονικός Υπεύθυ-
νος της Μονάδας Μεταμοσχεύσεων Ήπατος, ορίζεται ο 
Διευθυντής της Β΄ΠΑΝ/ΚΗΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡ-
ΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ καθ. Νικόλαος Ι.Νικητέας.

Η παρούσα άδεια ανακαλείται ύστερα από πρόταση 
του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, εφόσον δια-
πιστωθεί ότι η Μονάδα Μεταμόσχευσης δεν πληροί τους 
όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Το «Γ.Ν.Α ΛΑΙΚΟ», σε κάθε 
περίπτωση μεταβολής της στελέχωσης της Μονάδας, 
ενημερώνει άμεσα τους αρμόδιους φορείς και υποβάλλει 
εκ νέου αίτημα αξιολόγησης αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 30 Ιουνίου 2020

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ

Ι

Αριθμ. Γ2γ/31619 (4)
     Χορήγηση άδειας λειτουργίας στην Μονάδα 

Εφαρμογής (Μεταμόσχευσης) Αυτόλογων Αρ-

χέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων του τμήμα-

τος Κλινικής Αιματολογίας του Β΄ Παθολογικού 

Τομέα του Γ.Ν.A. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ».

  Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επι-

τελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρι-
κής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133),

2. τις διατάξεις των άρθρων 57, 64 και 65 του ν. 3984/
2011 (Α΄150), όπως ισχύουν,

3. τις διατάξεις της υπ’ αρ. Γ2γ/οικ.8451/2019 υπουργι-
κή απόφαση «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας Μονά-
δων Εφαρμογής Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων» 
(Β΄384),

4. Το π.δ. 26/2008 (Α΄ 51) «Εναρμόνιση της Ελληνικής 
Νομοθεσίας προς την οδηγία 2004/23/ΕΚ του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31-3-2004 για 
τη θέσπιση προτύπων, ποιότητας και ασφάλειας για τη 
δωρεά, την προμήθεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη 

συντήρηση, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρώπι-
νων ιστών και κυττάρων (EEL102/7-4-2004) και τις συνα-
φείς προς αυτήν οδηγίες 2006/17/ΕΚ (EEL 38/9-2-2006) 
και 2006/86/ΕΚ (EEL 294/25-10-2006)» καθώς και των 
παραρτημάτων του ως άνω διατάγματος (πλην των δι-
ατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 καθώς 
και όσων διατάξεων αφορούν σε Οργανισμούς που είναι 
υπεύθυνοι για την ανθρώπινη εφαρμογή ιστών και κυτ-
τάρων), όπως αυτό ισχύει μετά την έκδοση του υπ’ αρ. 
129/2016 π.δ. (Α΄ 229),

5. τις διατάξεις του άρθρου 172 του ν. 4600/2019 «Εκ-
συγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδι-
ωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημό-
σιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών 
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 43),

6. το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α΄ 148), όπως ισχύει,

7. τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ.  63/2005 (Α΄98), 
όπως ισχύει,

8. τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121),

9. τις διατάξεις του π.δ. 6/2001 (Α΄3) «Κανονισμός Λει-
τουργίας του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων»,

10. το υπ΄αρ. 31389/25-10-2019 έγγραφο από τo Γ.Ν.Α 
«Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας 
στη Μονάδα Εφαρμογής (Μεταμόσχευσης) Αυτόλογων 
Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων του τμήματος 
Κλινικής Αιματολογίας του Β΄ Παθολογικού Τομέα, με 
συνημμένο φάκελο και δικαιολογητικά έγγραφα τεκμη-
ρίωσης του αιτήματος, το οποίο μας απεστάλη από τη 
Διοίκηση της 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, με τη διατύπωση της 
σύμφωνης γνώμης της επί του αιτήματος, και το υπ΄αρ. 
14245/17-6-2020 έγγραφο από εν λόγω Νοσοκομείο,

11. το υπ΄ αρ. Γ2γ/80726/25-11-2019 έγγραφο της 
Υπηρεσίας μας προς τον ΕΟΜ,

12. το υπ’ αρ. 2488/19-5-2020 έγγραφο του ΕΟΜ, με 
το οποίο διαβιβάστηκε απόσπασμα πρακτικού της από 
14-2-2020 συνεδρίασης του Δ/Σ του Φορέα (θέμα 13ο Α), 
με τη θετική του πρόταση για τη χορήγηση 3ετούς άδειας 
λειτουργίας στη Μονάδα Εφαρμογής (Μεταμόσχευσης) 
Αυτόλογων Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων του 
τμήματος Κλινικής Αιματολογίας του Β΄ Παθολογικού 
Τομέα του Γ.Ν.A. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ».

13. την υπ’ αρ. B2α/οικ 33917/2-6-2020 εισήγηση του 
Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας από την οποία δεν 
προκύπτει επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ-
ϋπολογισμού καθώς επίσης και στον προϋπολογισμό του 
Γ.Ν.A. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»,

14. το γεγονός ότι από την εφαρμογή της εν λόγω από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού καθώς επίσης και στον προϋπολογισμό 
του Γ.Ν.A. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», αποφασίζουμε:

Χορηγούμε άδεια λειτουργίας για τρία (3) έτη στη 
Μονάδα Εφαρμογής (Μεταμόσχευσης) Αυτόλογων Αρ-
χέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων του τμήματος Κλινι-
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κής Αιματολογίας του Β΄ Παθολογικού Τομέα του Γ.Ν.A.
«Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», η οποία πληροί τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που καθορίζουν οι διατάξεις της υπ’αρ. 
Γ2γ/οικ.8451/2019 με θέμα: «Όροι και προϋποθέσεις λει-
τουργίας Μονάδων Εφαρμογής Αρχέγονων Αιμοποιητι-
κών Κυττάρων» υπουργική απόφαση (Β΄ 384).

Επιστημονικά Υπεύθυνος της Μονάδας ορίζεται ο ια-
τρός ΕΣΥ, ειδικότητας Αιματολογίας με βαθμό Διευθυντή, 
Γεώργιος Γκορτζολίδης, ο οποίος οφείλει να ενημερώσει 
άμεσα τους αρμόδιους φορείς και να υποβάλλει εκ νέου 
αίτημα αξιολόγησης της Μονάδας, σε κάθε περίπτωση 
μεταβολής των όρων και προϋποθέσεων της άδειας λει-
τουργίας της .

Η εν λόγω άδεια ανακαλείται με όμοια απόφαση που 
εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Ε.Ο.Μ., εφόσον δι-
απιστωθεί ότι η Μονάδα δεν τηρεί τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύ-
ουσες διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 30 Ιουνίου 2020

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ

Ι

Αριθμ. 5534 (5)
     Έγκριση για την αποζημίωση υπερωριακής απα-

σχόλησης, καθώς και νυκτερινής εργασίμων ημε-

ρών και ημερήσιας ή νυκτερινής που παρέχεται 

Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων 

της Νοσοκομειακής Μονάδας Αμαλία Φλέμιγκ, 

μονίμων και ιδιωτικού δικαίου, για το έτος 2020.

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3329/2005 (Α΄81) «Εθνικό Σύστη-

μα Υγείας και λοιπές διατάξεις».
2. Την υπ’ αρ. Υ4α/οικ.123909/31-12-2012 κοινή 

υπουργική απόφαση (Β΄ 3499).
3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4354/

2015 (Α΄ 176/) «Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβα-
ση του υποχρεωτικού ωραρίου - Αποζημίωση για εργα-
σία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου», 
σύμφωνα με τις οποίες «...............Για το προσωπικό των 
Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. η απόφαση καθιέρωσης υπερω-
ριακής εργασίας εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο 
ή το όργανο διοίκησης ή το εξουσιοδοτημένο από αυτό 
όργανο. …. Στις αποφάσεις αυτές καθορίζεται ο αριθμός 
των υπαλλήλων, το χρονικό διάστημα και οι ώρες υπερω-
ριακής απασχόλησής τους μέσα στα όρια των πιστώσεων 
του Προϋπολογισμού τους μη επιτρεπομένης της επιβά-
ρυνσης του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. 

Οι ανωτέρω αποφάσεις δημοσιεύονται στην Εφημερί-
δα της Κυβερνήσεως και ισχύουν από τη δημοσίευσή 
τους…………», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 
του άρθρου 102 του ν. 4461/2017 (Α΄37).

4. Την υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ 90622/23-12-2019 απόφα-
ση του Υφυπουργού Υγείας (Β΄ 5196) για «Καθιέρωση 
με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρεσίμων 
ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού και του 
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των 
Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ ανά Υγειονομική Περιφέρεια» 
για το έτος 2020.

5. Την υπ’ αρ. 5002/31-1-2020 (ΑΔΑ: 6700469Η28-
7ΑΣ) απόφαση της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής «Κατανομή ποσού 
για αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρεσίμων 
ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού και του 
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των 
Νοσοκομείων αρμοδιότητας 1ης Υγειονομικής Περιφέ-
ρειας Αττικής, έτους 2020» σύμφωνα με την οποία στη 
Νοσοκομειακή Μονάδα ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ κατανεμήθη-
κε το ποσό των 360.000,00 €.

6. Την υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ 90623/23-12-2019 απόφαση 
του Υφυπουργού Υγείας (Β΄ 5196) για «Εφημερίες Χημι-
κών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμα-
κοποιών, Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, 
Φυσικών Νοσοκομείων, Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων 
των Νοσοκομείων αρμοδιότητας 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής

7. Την υπ’ αρ. 5001/31-1-2020 (ΑΔΑ: 65Φ0469Η26-
Π1Ν) απόφαση της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής «Κατανομή ποσού 
για εφημερίες Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, 
Βιολόγων, Φαρμακοποιών, Νοσοκομειακών Φαρμακο-
ποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων , Ακτινοφυ-
σικών και Κτηνιάτρων των Νοσοκομείων αρμοδιότητας 
1ης Υ.ΠΕ. Αττικής σύμφωνα με την οποία στη Νοσοκομει-
ακή Μονάδα ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ κατανεμήθηκε το ποσό 
των 18.000,00 €.

8. Την μείωση του προσωπικού μετά την κατάργηση 
300 οργανικών και προσωποπαγών θέσεων της Νοσο-
κομειακής Μονάδας Αμαλία Φλέμιγκ κατ’ εφαρμογή της 
παρ. 1 του άρθρου 90 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) και της 
υπ’ αρ. Υ4α/οικ. 80672 κοινής υπουργικής απόφασης 
(Β΄ 2123) και τη μετάταξη - μεταφορά των υπαλλήλων 
μέσω της διαδικασίας της κινητικότητας - διαθεσιμότη-
τας σε άλλους φορείς σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3/2013 
απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β΄ 2247).

9. Την επιπλέον μείωση στη συνέχεια του προσωπικού 
λόγω συνταξιοδοτήσεων υπαλλήλων.

10. Την ανάγκη 24ωρης κάλυψης του Νοσοκομείου με 
νοσηλευτικό, τεχνικό και παραϊατρικό προσωπικό, με 
ανάγκη ενίσχυσης πρωτίστως με νοσηλευτικό προσω-
πικό κατά τις γενικές εφημερίες του Νοσοκομείου, που 
πραγματοποιούνται κάθε τέσσερις (4) ημέρες.

11. Τη μεγάλη έλλειψη προσωπικού με επακόλουθη 
την ανάγκη διεκπεραίωσης εργασιών από τους εναπο-
μείναντες υπαλλήλους των τμημάτων του Νοσοκομεί-
ου με υπερωριακή απασχόληση κατά τις απογευματι-
νές ώρες, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας, 
προκειμένου να είναι δυνατή η ανταπόκρισή τους στις 
καθημερινές υποχρεώσεις εργασίας τους, αλλά και στα 
ερωτήματα που τίθενται από τις υπερκείμενες αρχές.
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12. Την ανάγκη πραγματοποίησης κυκλικού ωραρίου 
εργασίας των Διοικητικών υπαλλήλων του Νοσοκομείου 
στο Τμήμα Κίνησης Ασθενών κατά τις γενικές εφημερίες 
του Νοσοκομείου.

13. Την ανάγκη κάλυψης με υπερωριακή απασχόληση 
κατά τις ημέρες γενικής εφημερίας του Νοσοκομείου και 
κατά τις απογευματινές ώρες, με υπαλλήλους της Κοι-
νωνικής Υπηρεσίας με σκοπό την αποτελεσματικότερη 
αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών που προσέρχο-
νται στην εφημερία και τη διευκόλυνση του οικογενεια-
κού περιβάλλοντός τους.

14. Το γεγονός ότι εκκρεμεί η συγκρότηση του Διοικη-
τικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, αποφασίζει:

Την έγκριση καταβολής αποζημίωσης για το έτος 2020 
ως εξής:

α) Υπερωριακή απασχόληση καθημερινής και αργιών 
των υπαλλήλων του Νοσοκομείου, μονίμων και με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου, για το έτος 2020 ήτοι συνολικά 
αριθμός υπαλλήλων (Διοικητικού, Νοσηλευτικού, Τεχνι-
κού, Παραϊατρικού, Βοηθητικού και Λοιπού προσωπικού) 
240 καθώς και 21.380,00 ώρες καθημερινής υπερωρια-
κής απασχόλησης και αργίας αυτών συνολικού κόστους 
100.600,00 € ήτοι 10.690,00 ώρες για το 1ο εξάμηνο 2020 
με κόστος 50.300,00 € και 10.690,00 ώρες για το 2ο εξά-
μηνο 2020 με κόστος 50.300,00 € (ΚΑΕ 0261, ΚΑΕ 0263) .

Η απογευματινή υπερωριακή εργασία, η οποία ορί-
ζεται ανά εξάμηνο μέχρι 120 ώρες ανά υπάλληλο και 

υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ορίζεται ανά εξάμηνο 
σε 96 ώρες ανά υπάλληλο.

β) Νυκτερινής εργασίμων ημερών και ημερήσιας ή νυ-
κτερινής που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 
των υπαλλήλων του Νοσοκομείου μας, μονίμων και με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, προς συμπλήρωση 
του υποχρεωτικού ωραρίου για 240 υπαλλήλους και 
90.000,00 ώρες ήτοι 45.000,00 για το 1ο εξάμηνο 2020 
και 45.000,00 για το 2ο εξάμηνο του 2020, μέχρι του ενα-
πομείναντος ποσού των 259.400,00 € επιμεριζόμενο για 
το 1ο εξάμηνο του έτους 2020 με κόστος 129.700,00 € και 
για το β΄ εξάμηνο του έτους 2020 με κόστος 129.700,00€ 
(ΚΑΕ 0261, ΚΑΕ 0263).

γ) Εφημερίες λοιπού επιστημονικού προσωπικού (Βιο-
λόγων και Ακτινοφυσικών) για το έτος 2020 για 3 υπαλλή-
λους 118 εφημερίες, κόστους 18.000,00 € επιμερίζοντας 
για το 1ο εξάμηνο του έτους 2020 σε 59 εφημερίες με κό-
στος 9.000,00€ και για το 2ο εξάμηνο του έτους 2020 σε 
59 εφημερίες με κόστος 9.000,00€ (ΚΑΕ0261, ΚΑΕ0263).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 25 Ιουνίου 2020

Ο Διοικητής

ΗΛΙΑΣ ΔΑΛΑΪΝΑΣ   





ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ30402 Τεύχος B’ 2988/20.07.2020

*02029882007200008*

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,
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