
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός αριθμού θέσεων στην Εταιρεία 
Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης 
(Ε.ΥΔ.Α.Π.), που πληρούνται από άτομα που προ-
στατεύονται από τον ν. 2643/1998 και κατανομή 
των θέσεων αυτών.

2 Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπό στοιχεία 
Γ2γ/ΓΠ/οικ. 30875/18.5.2021 (Β΄ 2289) απόφασης 
με την οποία χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας ως 
Ίδρυμα Εισαγωγής Ιστών και Ίδρυμα Ιστών / Τρά-
πεζα Ιστών και Κυττάρων στην εταιρεία με την 
επωνυμία «ANAMEDIS ΙΚΕ» και διακριτικό τίτλο 
«ANAMEDIS».

3 Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπό στοιχεία 
Γ2γ/οικ. 10838/17.2.20 (Β΄ 821) απόφασης με την 
οποία χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας στην εται-
ρεία με την επωνυμία «ANAMEDIS ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ» 
ως Ίδρυμα Ιστών / Τράπεζα Ιστών και Κυττάρων.

4 Χορήγηση άδειας λειτουργίας ως Ίδρυμα Ιστών / 
Τράπεζα Ιστών και Κυττάρων στην εταιρεία με την 
επωνυμία «Π. ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και διακρι-
τικό τίτλο «ARISTON DENTAL».

5 Χορήγηση άδειας λειτουργίας ως Ίδρυμα Ιστών / 
Τράπεζα Ιστών και Κυττάρων στην εταιρεία με την 
επωνυμία «ΙΜΕΜΑ Α.Ε.».

6 Καθορισμός του αριθμού των Δικαστικών Λει-
τουργών στους οποίους θα χορηγηθεί εκπαιδευ-
τική άδεια απουσίας για σπουδές στην ημεδαπή, 
για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 28249 (1)
Καθορισμός αριθμού θέσεων στην Εταιρεία 

Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης 

(Ε.ΥΔ.Α.Π.), που πληρούνται από άτομα που προ-

στατεύονται από τον ν. 2643/1998 και κατανομή 

των θέσεων αυτών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2643/1998 «Μέριμνα 

για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 220), όπως τροποποιήθηκε με την 
παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73).

2. Την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 61 του ν. 4765/2021 
«Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον 
δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανωτάτου Συμβουλίου 
Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» 
(Α΄ 6).

3. Το άρθρο 53 του ν. 4830/2021 «Νέο πλαίσιο για την 
ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και 
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 169).

4. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(A΄ 133).

5. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./36/20274/7.5.2021 
απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμ-
βουλίου 33/2006, με την οποία εγκρίθηκε η κίνηση δια-
δικασιών πλήρωσης εκατόν σαράντα πέντε (145) θέσεων 
προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων με σχέση εργασίας 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

11 Απριλίου 2022 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1727

17413



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ17414 Τεύχος B’ 1727/11.04.2022

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 
(Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών).

6. Το υπ’ αρ. 1077/19.1.2022 έγγραφο της Εταιρείας 
Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π.) 
για την έκδοση απόφασης καθορισμού θέσεων που 
θα πληρωθούν από άτομα προστατευόμενα από τον 
ν. 2643/1998.

7. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

8. Το π.δ. 6/2022 «Σύσταση και μετονομασία Γενικών 

Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α΄ 17).

9. Το γεγονός ότι η απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Καθορίζουμε τον συνολικό αριθμό των θέσεων 
εργασίας στην Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως 
Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π.), που πρόκειται να πληρωθούν 
από άτομα που προστατεύονται από τις διατάξεις του 
ν. 2643/1998, σε δέκα (10).

Β. Κατανέμουμε τις ανωτέρω θέσεις ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΘΕΣΕΙΣ ν. 2643/1998

α) Άτομα με ειδικές ανάγκες (πρώτο εδάφιο της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του 
ν. 2643/1998)

3

β) Πολύτεκνοι (περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2643/1998, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει)

2

γ) Εθνική Αντίσταση (περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2643/1998) 1

δ) Έμμεση ΑΜΕΑ (δεύτερο εδάφιο της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2643/1998) 1

ε) Τρίτεκνοι (περ. α΄ της παρ. 1του άρθρου 1 του ν. 2643/1998, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει)

3

Γ. Κατανέμουμε τις ανωτέρω θέσεις ως εξής:

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙA 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΘΕΣΕΙΣ 

ν. 2643/1998

1 ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΑΘΗΝΩΝ

Εταιρεία Υδρεύσεως και 
Αποχετεύσεως Πρωτευούσης 

(Ε.ΥΔ.Α.Π.)

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
(ΜΕΤ4) Πολυτέκνων 1

2 ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΑΘΗΝΩΝ

Εταιρεία Υδρεύσεως και 
Αποχετεύσεως Πρωτευούσης 

(Ε.ΥΔ.Α.Π.)

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
(ΜΕΤ4) Τριτέκνων 1

3 ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΑΘΗΝΩΝ

Εταιρεία Υδρεύσεως και 
Αποχετεύσεως Πρωτευούσης 

(Ε.ΥΔ.Α.Π.)

ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
(ΜΕΤ4)

Έμμεση 
ΑμεΑ 1

4 ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΑΘΗΝΩΝ

Εταιρεία Υδρεύσεως και 
Αποχετεύσεως Πρωτευούσης 

(Ε.ΥΔ.Α.Π.)

ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ C ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
(ΜΕΤ4) Πολυτέκνων 1

5 ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΑΘΗΝΩΝ

Εταιρεία Υδρεύσεως και 
Αποχετεύσεως Πρωτευούσης 

(Ε.ΥΔ.Α.Π.)

ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ C ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
(ΜΕΤ4) Τριτέκνων 1

6 ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΑΘΗΝΩΝ

Εταιρεία Υδρεύσεως και 
Αποχετεύσεως Πρωτευούσης 

(Ε.ΥΔ.Α.Π.)

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
(ΑΡΤ3) ΑμεΑ 1

7 ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΑΘΗΝΩΝ

Εταιρεία Υδρεύσεως και 
Αποχετεύσεως Πρωτευούσης 

(Ε.ΥΔ.Α.Π.)

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ (ΑΤΔΟ1)
(Τυπικά προσόντα 

σύμφωνα με το 
ΦΕΚ ΑΣΕΠ 7/2018 - 
Κωδ. Θέσης: 415)

ΑμεΑ 1
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8 ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΑΘΗΝΩΝ

Εταιρεία Υδρεύσεως και 
Αποχετεύσεως Πρωτευούσης 

(Ε.ΥΔ.Α.Π.)

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ (ΑΤΔΟ1)
(Τυπικά προσόντα 

σύμφωνα με το 
ΦΕΚ ΑΣΕΠ 7/2018 - 
Κωδ. Θέσης: 414)

Εθνικής 
Αντίστασης 1

9 ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΑΘΗΝΩΝ

Εταιρεία Υδρεύσεως και 
Αποχετεύσεως Πρωτευούσης 

(Ε.ΥΔ.Α.Π.)

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
(ΑΤΤ1)

(Τυπικά προσόντα 
σύμφωνα με το 

ΦΕΚ ΑΣΕΠ 7/2018 - 
Κωδ. Θέσης: 417)

ΑμεΑ 1

10 ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΑΘΗΝΩΝ

Εταιρεία Υδρεύσεως και 
Αποχετεύσεως Πρωτευούσης 

(Ε.ΥΔ.Α.Π.)

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
(ΑΤΤ1)

(Τυπικά προσόντα 
σύμφωνα με το 

ΦΕΚ ΑΣΕΠ 7/2018 - 
Κωδ. Θέσης: 418)

Τριτέκνων 1

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2022

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. Γ2γ/ΓΠ 13116 (2)
Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπό στοιχεία 

Γ2γ/ΓΠ/οικ. 30875/18.5.2021 (Β΄ 2289) απόφα-

σης με την οποία χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας 

ως Ίδρυμα Εισαγωγής Ιστών και Ίδρυμα Ιστών / 

Τράπεζα Ιστών και Κυττάρων στην εταιρεία με 

την επωνυμία «ANAMEDIS ΙΚΕ» και διακριτικό τίτ-

λο «ANAMEDIS».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 

οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄ 133).

2. Τα άρθρα 52, 53 και 64 του ν. 3984/2011 «Δωρεά και 
μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 150).

3. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

4. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α΄ 148).

5. Το π.δ. 26/2008 «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομο-
θεσίας προς την οδηγία 2004/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31.3.2004 για τη 
θέσπιση προτύπων, ποιότητας και ασφάλειας για τη δω-
ρεά, την προμήθεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη συ-
ντήρηση, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρώπινων 
ιστών και κυττάρων (EEL102/7.4.2004) και τις συναφείς 
προς αυτήν οδηγίες 2006/17/ΕΚ (EEL 38/9.2.2006) και 
2006/86/ΕΚ (EEL 294/25.10.2006)» (Α΄ 51), καθώς και των 

παραρτημάτων του ως άνω διατάγματος (πλην των δια-
τάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 καθώς και όσων δι-
ατάξεων αφορούν σε Οργανισμούς που είναι υπεύθυνοι 
για την ανθρώπινη εφαρμογή ιστών και κυττάρων), όπως 
αυτό ισχύει μετά την έκδοση του π.δ. 129/2016 (Α΄ 229).

6. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005 - 
Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

7. Το π.δ. 6/2001 «Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού 
Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων» (Α΄ 3).

8. Την υπό στοιχεία Γ2γ/ΓΠ/οικ. 30875/18.5.2021 
(Β΄ 2289) απόφαση με την οποία χορηγήθηκε άδεια λει-
τουργίας ως Ίδρυμα Εισαγωγής Ιστών και Ίδρυμα Ιστών /
Τράπεζα Ιστών και Κυττάρων στην εταιρεία με την επω-
νυμία «ANAMEDIS ΙΚΕ» και διακριτικό τίτλο «ANAMEDIS» 
(ΑΔΑ: ΨΦΓΕ465ΦΥΟ-ΙΡΓ).

9. Τα από 8.11.2021 και 2.3.2022 έγγραφα της εν θέματι 
εταιρείας με συνημμένα δικαιολογητικά / στοιχεία.

10. Το απόσπασμα πρακτικών της από 21.12.2021 
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού 
Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (θέμα 17ο), με τη θετική 
πρόταση του Οργανισμού για την επάρκεια και τις αρ-
μοδιότητες του οριζόμενου επιστημονικά υπευθύνου 
της εταιρείας.

11. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ. 16500/18.3.2022 εισήγη-
ση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας από την οποία 
δεν προκύπτει επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

12. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της εν λόγω από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπό στοιχεία 
Γ2γ/ΓΠ/οικ. 30875/18.5.2021 (Β΄ 2289) απόφαση με την 
οποία χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας ως Ίδρυμα Εισα-
γωγής Ιστών και Ίδρυμα Ιστών / Τράπεζα Ιστών και Κυτ-
τάρων στην εταιρεία με την επωνυμία «ANAMEDIS ΙΚΕ» 
και διακριτικό τίτλο «ANAMEDIS» μόνο σε ό,τι αφορά 
τον ορισμό του Επιστημονικά Υπευθύνου αυτής. Επι-
στημονικά Υπεύθυνος της προαναφερόμενης εταιρείας 
ορίζεται ο Σαφός Γεώργιος, Ορθοπεδικός, βάσει του από 
1.10.2021 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Συνεργασίας και της 
από 16.2.2022 τροποποίησής του, σε αντικατάσταση του 
Ιωάννη Χριστοδουλάκη. Κατά τα λοιπά η τροποποιού-
μενη και συμπληρούμενη απόφαση παραμένει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2022

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ

Ι

Αριθμ. Γ2γ/ΓΠ οικ. 17077 (3)
Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπό στοιχεία 

Γ2γ/οικ. 10838/17.2.2020 (Β΄ 821) απόφασης με 

την οποία χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας στην 

εταιρεία με την επωνυμία «ANAMEDIS ΙΑΤΡΙΚΑ 

ΕΙΔΗ» ως Ίδρυμα Ιστών / Τράπεζα Ιστών και Κυτ-

τάρων.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 

οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄ 133).

2. Τα άρθρα 52, 53 και 64 του ν. 3984/2011 «Δωρεά και 
μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 150).

3. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

4. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α΄ 148).

5. Το π.δ. 26/2008 «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομο-
θεσίας προς την οδηγία 2004/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31.3.2004 για τη 
θέσπιση προτύπων, ποιότητας και ασφάλειας για τη δω-
ρεά, την προμήθεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη συ-
ντήρηση, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρώπινων 
ιστών και κυττάρων (EEL102/7.4.2004) και τις συναφείς 
προς αυτήν οδηγίες 2006/17/ΕΚ (EEL 38/9.2.2006) και 
2006/86/ΕΚ (EEL 294/25.10.2006)» (Α΄ 51), καθώς και των 
παραρτημάτων του ως άνω διατάγματος (πλην των δια-
τάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 καθώς και όσων δι-
ατάξεων αφορούν σε Οργανισμούς που είναι υπεύθυνοι 
για την ανθρώπινη εφαρμογή ιστών και κυττάρων), όπως 
αυτό ισχύει μετά την έκδοση του π.δ. 129/2016 (Α΄ 229).

6. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005 - 

Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

7. Το π.δ. 6/2001 «Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού 
Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων» (Α΄ 3).

8. Την υπό στοιχεία Γ2γ/οικ. 10838/17.2.20 (Β΄ 821) 
απόφαση με την οποία χορηγήθηκε άδεια λειτουργί-
ας στην εταιρεία με την επωνυμία «ANAMEDIS ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΕΙΔΗ» ως Ίδρυμα Ιστών / Τράπεζα Ιστών και Κυττάρων 
(ΑΔΑ: ΩΜ6Ν465ΦΥΟ-ΓΧΔ).

9. Τα από 8.11.2021 και 2.3.2022 έγγραφα της εν θέματι 
εταιρείας με συνημμένα δικαιολογητικά / στοιχεία.

10. Το απόσπασμα πρακτικών της από 21.12.2021 
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού 
Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (θέμα 17ο), με τη θετική 
πρόταση του Οργανισμού για την επάρκεια και τις αρμο-
διότητες του οριζόμενου επιστημονικά υπευθύνου της 
εταιρείας «ANAMEDIS ΙΚΕ».

11. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ. 16499/18.3.2022 εισήγη-
ση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας από την οποία 
δεν προκύπτει επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

12. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της εν λόγω από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπό στοιχεία 
Γ2γ/οικ. 10838/17.2.20 (Β΄ 821) απόφαση, με την οποία 
χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας ως Ίδρυμα Ιστών / Τρά-
πεζα Ιστών και Κυττάρων στην εταιρεία με την επωνυμία 
«ANAMEDIS ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ» μόνο σε ό,τι αφορά τον ορι-
σμό του Επιστημονικά Υπευθύνου αυτής. Επιστημονικά 
Υπεύθυνος της Τράπεζας Ιστών και Κυττάρων με τον δι-
ακριτικό τίτλο «ANAMEDIS» ορίζεται ο Σαφός Γεώργιος, 
Ορθοπεδικός, βάσει του από 1.10.2021 Ιδιωτικού Συμ-
φωνητικού Συνεργασίας και της από 16.2.2022 τροπο-
ποίησής του, σε αντικατάσταση του Ι. Χριστοδουλάκη.

Κατά τα λοιπά η τροποποιούμενη και συμπληρούμενη 
απόφαση παραμένει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2022

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ

Ι

Αριθμ. Γ2γ/ΓΠ οικ. 17075 (4)
Χορήγηση άδειας λειτουργίας ως Ίδρυμα Ιστών / 

Τράπεζα Ιστών και Κυττάρων στην εταιρεία με 

την επωνυμία «Π. ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και 

διακριτικό τίτλο «ARISTON DENTAL».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 

οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
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των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄ 133).

2. Τα άρθρα 52, 53 και 64 του ν. 3984/2011 «Δωρεά και 
μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 150).

3. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

4. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α΄ 148).

5. Το π.δ. 26/2008 «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομο-
θεσίας προς την οδηγία 2004/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31.3.2004 για τη 
θέσπιση προτύπων, ποιότητας και ασφάλειας για τη δω-
ρεά, την προμήθεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη συ-
ντήρηση, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρώπινων 
ιστών και κυττάρων (EEL102/7.4.2004) και τις συναφείς 
προς αυτήν οδηγίες 2006/17/ΕΚ (EEL 38/9.2.2006) και 
2006/86/ΕΚ (EEL 294/25.10.2006)» (Α΄ 51), καθώς και των 
παραρτημάτων του ως άνω διατάγματος (πλην των δια-
τάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 καθώς και όσων δι-
ατάξεων αφορούν σε Οργανισμούς που είναι υπεύθυνοι 
για την ανθρώπινη εφαρμογή ιστών και κυττάρων), όπως 
αυτό ισχύει μετά την έκδοση του π.δ. 129/2016 (Α΄ 229).

6. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005 - Α΄ 98), 
σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 
4622/2019 (Α΄ 133).

7. Το π.δ. 6/2001 «Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού 
Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων» (Α΄ 3).

8. Το από 15.1.2022 έγγραφο της εν θέματι εταιρείας 
με συνημμένα δικαιολογητικά / στοιχεία.

9. Το απόσπασμα πρακτικών της από 22.2.2022 Συ-
νεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού 
Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (θέμα 29ο), με τη θε-
τική πρόταση του Οργανισμού για την ανανέωση της 
άδειας λειτουργίας της εταιρείας «Π. ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 
Ε.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ARISTON DENTAL», ως Ίδρυμα 
Ιστών / Τράπεζα Ιστών και Κυττάρων.

10. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ. 16763/21.3.2022 εισήγη-
ση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας από την οποία 
δεν προκύπτει επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

11. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της εν λόγω από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε άδεια λειτουργίας ως Ίδρυμα Ιστών  / 
Τράπεζα Ιστών και Κυττάρων στην εταιρεία με την επω-
νυμία «Π. ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και διακριτικό τίτλο 
«ARISTON DENTAL», με μέγιστο χρόνο ισχύος αυτής τα 
τρία (3) έτη. Στην Τράπεζα θα ασκούνται δραστηριότητες 
αποθήκευσης και διάθεσης / διανομής ιστικών μοσχευ-
μάτων σκελετού και δέρματος.

Η προμήθεια των μοσχευμάτων θα γίνεται αποκλει-
στικά από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ιστών LifeNet Health 
Europe GmbH, που εδρεύει στην Αυστρία, βάσει της με-
ταξύ τους συναφθείσας συμφωνίας διανομής, που θα 
πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ για το χρονικό διάστημα που 
θα ισχύει η χορηγούμενη άδεια λειτουργίας και εφόσον η 
εν λόγω προμηθεύτρια τράπεζα συνεχίζει να είναι αδειο-

δοτημένη από την αρμόδια αρχή της χώρας που εδρεύει.
Επιστημονικά Υπεύθυνος της Τράπεζας για τις ως 

άνω δραστηριότητες που θα ασκούνται από την αδει-
οδοτούμενη εταιρεία ορίζεται ο οδοντίατρος Γεώργιος 
Κεφαλίδης.

Η αδειοδοτούμενη εταιρεία υποχρεούται:
α) να μην προβαίνει σε καμία ουσιαστική μεταβολή 

των δραστηριοτήτων της, όπως του είδους των ιστών και 
κυττάρων που διατίθενται / διανέμονται και των προμη-
θευτών αυτής, καθώς και σε αλλαγή του επιστημονικά 
υπευθύνου, χωρίς προηγούμενη κατάθεση αιτήματος για 
συμπλήρωση ή τροποποίηση της χορηγηθείσας άδειας,

β) μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης του 
άρθρου 53 του ν. 3984/2011 να καταθέσει νέο φάκελο 
πλήρως εναρμονισμένο με τα όσα θα προβλέπονται 
στην εν λόγω υπουργική απόφαση και σύμφωνα με τις 
οδηγίες του Ε.Ο.Μ.,

γ) να διαπιστώνει / επιβεβαιώνει την ισχύ της άδειας 
λειτουργίας της προμηθεύτριας τράπεζας ιστών.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται τα 
προβλεπόμενα στις ισχύουσες διατάξεις, η παρούσα 
απόφαση ανακαλείται με όμοια, κατόπιν σχετικής εισή-
γησης του Ε.Ο.Μ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2022

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ

Ι

Αριθμ. Γ2γ/ΓΠ οικ. 17074 (5)
Χορήγηση άδειας λειτουργίας ως Ίδρυμα Ιστών / 

Τράπεζα Ιστών και Κυττάρων στην εταιρεία με 

την επωνυμία «ΙΜΕΜΑ Α.Ε.».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 

οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄ 133).

2. Τα άρθρα 52, 53 και 64 του ν. 3984/2011 «Δωρεά και 
μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 150).

3. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

4. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α΄ 148).

5. Το π.δ. 26/2008 «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομο-
θεσίας προς την οδηγία 2004/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31.3.2004 για τη 
θέσπιση προτύπων, ποιότητας και ασφάλειας για τη δω-
ρεά, την προμήθεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη συ-
ντήρηση, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρώπινων 
ιστών και κυττάρων (EEL102/7.4.2004) και τις συναφείς 
προς αυτήν οδηγίες 2006/17/ΕΚ (EEL 38/9.2.2006) και 
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2006/86/ΕΚ (EEL 294/25.10.2006)» (Α΄ 51), καθώς και των 
παραρτημάτων του ως άνω διατάγματος (πλην των δια-
τάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 καθώς και όσων δι-
ατάξεων αφορούν σε Οργανισμούς που είναι υπεύθυνοι 
για την ανθρώπινη εφαρμογή ιστών και κυττάρων), όπως 
αυτό ισχύει μετά την έκδοση του π.δ. 129/2016 (Α΄ 229).

6. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, (π.δ. 63/2005 - Α΄ 98), 
σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 
4622/2019 (Α΄ 133).

7. Το π.δ. 6/2001 «Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού 
Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων» (Α΄ 3).

8. Το από 11.1.2022 έγγραφο της εν θέματι εταιρείας 
με συνημμένα δικαιολογητικά / στοιχεία.

9. Το απόσπασμα πρακτικών της από 22.2.2022 Συ-
νεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού 
Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (θέμα 30ο), με τη θετι-
κή πρόταση του Οργανισμού για τη χορήγηση άδειας 
λειτουργίας στην εν λόγω εταιρεία, ως Ίδρυμα Ιστών /
Τράπεζα Ιστών και Κυττάρων.

10. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ. 16614/18.3.2022 εισήγη-
ση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας από την οποία 
δεν προκύπτει επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

11. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της εν λόγω από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε άδεια λειτουργίας ως Ίδρυμα Ιστών / Τρά-
πεζα Ιστών και Κυττάρων στην εταιρεία με την επωνυμία 
«ΙΜΕΜΑ Α.Ε.», με μέγιστο χρόνο ισχύος αυτής τα τρία (3) 
έτη. Στην Τράπεζα θα ασκούνται δραστηριότητες απο-
θήκευσης και διάθεσης / διανομής ιστικών μοσχευμά-
των σκελετού (σπογγώδη, σπογγοφλοιώδη) και ξηρών 
ιστικών μοσχευμάτων (πλατεία περιτονία, περικάρδιο).

Η προμήθεια των μοσχευμάτων θα γίνεται αποκλειστι-
κά από την εταιρεία TUTOGEN Medical GmbH της Γερ-
μανίας, βάσει της μεταξύ τους συναφθείσας Συμφωνίας 
Διανομής, που θα πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ για το 
χρονικό διάστημα που θα ισχύει η χορηγούμενη άδεια 
λειτουργίας και εφόσον η εν λόγω προμηθεύτρια εται-
ρεία συνεχίζει να είναι αδειοδοτημένη από την αρμόδια 
αρχή της χώρας που εδρεύει.

Επιστημονικά Υπεύθυνος της Τράπεζας για τις ως άνω 
δραστηριότητες που θα ασκούνται από την αδειοδο-
τούμενη εταιρεία ορίζεται ο ιατρός Σπύρος Μπάρμπας, 
βάσει του μεταξύ τους συναφθέντος ιδιωτικού συμφω-
νητικού.

Η αδειοδοτούμενη εταιρεία υποχρεούται:
α) να μην προβαίνει σε καμία ουσιαστική μεταβολή 

των δραστηριοτήτων της, όπως του είδους των ιστών και 
κυττάρων που διατίθενται / διανέμονται και των προμη-
θευτών αυτής, καθώς και σε αλλαγή του επιστημονικά 
υπευθύνου, χωρίς προηγούμενη κατάθεση αιτήματος για 
συμπλήρωση ή τροποποίηση της χορηγηθείσας άδειας,

β) μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης του 
άρθρου 53 του ν. 3984/2011 να καταθέσει νέο φάκελο 
πλήρως εναρμονισμένο με τα όσα θα προβλέπονται 

στην εν λόγω υπουργική απόφαση και σύμφωνα με τις 
οδηγίες του Ε.Ο.Μ.,

γ) να διαπιστώνει / επιβεβαιώνει την ισχύ της άδειας 
λειτουργίας της προμηθεύτριας εταιρείας.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται τα 
προβλεπόμενα στις ισχύουσες διατάξεις, η παρούσα 
απόφαση ανακαλείται με όμοια, κατόπιν σχετικής εισή-
γησης του Ε.Ο.Μ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2022

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ

Ι

Αριθμ. 13441 οικ (6)
Καθορισμός του αριθμού των Δικαστικών Λει-

τουργών στους οποίους θα χορηγηθεί εκπαιδευ-

τική άδεια απουσίας για σπουδές στην ημεδαπή, 

για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 46 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρί-

ων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός 
νόμος 1756/1988 Α΄ 35), όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 92 του ν. 4055/2012 (Α΄ 51).

2. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δα-
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121), ορίζουμε:

Τον αριθμό των δικαστικών λειτουργών στους οποίους 
θα χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια, προκειμένου να παρα-
κολουθήσουν αναγνωρισμένο πρόγραμμα εκπόνησης 
διδακτορικής διατριβής σε νομικό τμήμα νομικής σχολής 
της ημεδαπής, για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023, ως 
εξής:

1. Του Συμβουλίου της Επικρατείας, Παρέδρων και 
Εισηγητών, σε ένα (1).

2. Των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων, από το 
βαθμό του Ειρηνοδίκη, του Πρωτοδίκη και του Αντει-
σαγγελέα Πρωτοδικών μέχρι του Εφέτη και του Αντει-
σαγγελέα Εφετών, σε δύο (2).

3. Των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, από το 
βαθμό του Πρωτοδίκη μέχρι του Εφέτη, σε ένα (1) και

4. Του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Παρέδρων και Εισηγη-
τών, σε ένα (1) αντίστοιχα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα,17 Μαρτίου 2022

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
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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,
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