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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

9 Μαρτίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 43

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4600
Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού
Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού
Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α'
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΔΡΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

Άρθρο 1
Ορισμός κλινικής

1. Ιδιωτική κλινική είναι η υγειονομική μονάδα στην 
οποία παρέχονται υπηρεσίες υγείας και νοσηλείας ασθε
νών, σύμφωνα με τις παραδεδεγμένες σύγχρονες αντι
λήψεις και μεθόδους της ιατρικής επιστήμης.

2. Υπηρεσίες υγείας σε εξωτερικούς ασθενείς μπορεί 
να παρέχονται από τα τμήματα που διαθέτει η ιδιωτι
κή κλινική, σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας της. Τα 
εργαστήρια, τα φαρμακεία και οι μονάδες της κλινικής 
λογίζονται ως τμήματα αυτής.

Άρθρο 2
Δικαιούμενοι Άδειας

1. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής 
μπορεί να χορηγηθεί σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδι
ωτικού δικαίου.

2. Οι μετοχές ή τα μερίδια των κεφαλαιουχικών εται
ρειών οποιασδήποτε μορφής, που ζητούν τη χορήγηση 
άδειας ίδρυσης Ιδιωτικής Κλινικής, είναι υποχρεωτικά 
ονομαστικές στο σύνολό τους.

3. Στο ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι δυνατόν να 
χορηγηθούν περισσότερες από μία άδειες ίδρυσης και 
λειτουργίας ιδιωτικών κλινικών.

Άρθρο 3
Μη δικαιούμενοι άδειας

1. Δεν χορηγείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ιδι
ωτικής Κλινικής:

α) σε όσους έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για οποιο
δήποτε πλημμέλημα, που προβλέπεται στο άρθρο 8 του 
ν. 3528/2007 (Α' 26), με την επιφύλαξη της περίπτωσης 
γ' της παρούσας παραγράφου, πλην του ποινικού αδι
κήματος της συκοφαντικής δυσφήμισης,

β) σε όσους έχουν καταδικαστεί πρωτοδίκως για 
οποιοδήποτε κακούργημα, καθώς και

γ) σε όσους έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα ενώπιον 
ποινικού δικαστηρίου για τα πλημμελήματα και κακουρ
γήματα του ν. 4139/2013 (Α' 74), για τα αδικήματα των 
άρθρων 336 έως 353 Π.Κ., για τα κακουργήματα του άρ
θρου 1 του ν. 1608/1950 (Α' 301), καθώς και για τα πλημ
μελήματα και κακουργήματα του ν. 4557/2018 (Α' 139). 
Το κώλυμα της παρούσας αίρεται μόνο σε περίπτωση 
αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης.

2. Για τα νομικά πρόσωπα, το κώλυμα της παραγράφου 
1 ισχύει για τους νόμιμους εκπρόσωπους ή διαχειριστές 
τους, καθώς και για τα φυσικά πρόσωπα που, είτε οι ίδιοι, 
είτε μέσω άλλων εταιρειών, έχουν συνολικό ποσοστό 
συμμετοχής που επιτρέπει τον έλεγχο του νομικού προ
σώπου που αιτείται την άδεια.

3. Δεν χορηγείται επίσης άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 
ιδιωτικής κλινικής σε ιατρούς του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας και σε ιατρούς μέλη ΔΕΠ.

Άρθρο 4
Επιτροπές Ιδιωτικών Κλινικών

1. Σε κάθε Περιφέρεια συνιστώνται και συγκροτούνται, 
με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, μία ή περισ
σότερες επιτροπές οι οποίες αποτελούνται από τους 
παρακάτω:

α) έναν (1) ιατρό κλάδου Ε.Σ.Υ., συμπεριλαμβανομέ
νων και των ιατρών δημόσιας υγείας κλάδου Ε.Σ.Υ., που 
υποδεικνύεται από τη διοίκησή της κατά τόπον αρμόδιας 
Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.) και υπηρετεί είτε στην 
Υ.ΠΕ. είτε σε οποιαδήποτε μονάδα πρωτοβάθμιας ή δευ
τεροβάθμιας φροντίδας της Υ.ΠΕ. είτε σε οποιαδήποτε 
άλλη δημόσια δομή,



1 1 6 4 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α' 43/09.03.2019

Άρθρο 151
Τροποποίηση του άρθρου 21
του ν. 2946/2001 (Α' 224)

Η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2946/2001 αντικαθί
σταται ως εξής:

«1. Τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαί
ου αορίστου χρόνου δημοσίων υπηρεσιών και νομικών 
προσώπων δημοσίου δικαίου, που κατέχουν οργανικές 
θέσεις και είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυ
νάμεων, ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνο
μίας, του Πυροσβεστικού, Λιμενικού Σώματος - Ελληνι
κής Ακτοφυλακής, του προσωπικού των Καταστημάτων 
Κράτησης, των υπαλλήλων του κλάδου Πληρωμάτων 
Ασθενοφόρων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας 
(Ε.Κ.Α.Β.), καθώς και θρησκευτικών λειτουργών της Ανα
τολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος (ιερέων και 
διακόνων) που υπηρετούν ως διδάσκαλοι ή καθηγητές 
οποιασδήποτε βαθμίδας και με οποιοδήποτε γνωστικό 
αντικείμενο στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τρι
τοβάθμια εκπαίδευση, επιτρέπεται να αποσπώνται, κατά 
παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε υπηρεσίες 
του στενού δημόσιου τομέα κατά προτεραιότητα και σε 
περίπτωση έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών σε υπηρε
σίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στην περιοχή που 
υπηρετεί ο σύζυγός τους.».

Άρθρο 152
Η παρ. 3 του άρθρου έκτου του ν. 4517/2018 (Α' 22) 

αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι συμβάσεις ΣΤ-1 και ΣΤ-2 που έχουν συναφθεί στο 

πλαίσιο της 5/2012 διακήρυξης της Επιτροπής Προμηθει
ών Υγείας (Ε.Π.Υ.), για τον μοριακό έλεγχο των μονάδων 
αίματος, παρατείνονται από την ημερομηνία λήξης τους 
και για χρονικό διάστημα ενός έτους, εκτός εάν ολοκλη
ρωθεί ο εν εξελίξει διαγωνισμός, με την προϋπόθεση της 
προηγούμενης έκπτωσης της τιμής αποζημίωσης των 
ισχυουσών συμβάσεων σε ποσοστό τουλάχιστον 25%.».

Άρθρο 153
Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 3091/2002

1. Στο τέλος της περίπτωσης στ' της παρ. 2 του άρθρου 
15 του ν. 3091/2002 (Α' 330) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Στην περίπτωση αυτή εμπίπτει και το Κοινωφελές 
Ιδρυμα «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης», καθώς και οι εταιρείες 
των οποίων κατέχει το σύνολο των μετοχών, για ακίνητα 
που ιδιοχρησιμοποιούνται αποκλειστικά και αποδεδειγ
μένα για κοινωφελείς, εκπαιδευτικούς, θρησκευτικούς 
ή πολιτιστικούς σκοπούς στην Ελλάδα, για ακίνητα που 
εκμεταλλεύονται, εφόσον το προϊόν της εκμετάλλευσης 
διατίθεται αποδεδειγμένα για την εκπλήρωση αυτών των 
σκοπών στην Ελλάδα, καθώς και για τα ακίνητα που είναι 
αποδεδειγμένα κενά.».

2. Η ισχύς της προηγούμενης παραγράφου αρχίζει από 
την 1.1.2013.

Άρθρο 154
Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 3852/2010

1. Η περίπτωση Α' της υποπαραγράφου 24 της παρ. 2 
του άρθρου 1 του ν. 3852/2010 (Α' 87) αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
1. Δήμος Βόρειας Κέρκυρας με έδρα την Αχαράβη, 

αποτελούμενος από τις δημοτικές ενότητες: α. Αγίου 
Γεωργίου, β. Εσπερίων, γ. Θιναλΐου και δ. Κασσωπαίων.

2. Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, 
με έδρα την Κέρκυρα, αποτελούμενος από τις δημοτικές 
ενότητες: α. Αχίλλειων, β. Ερεικούσσης, γ. Κερκυραίων, 
δ. Μαθρακίου, ε. Οθωνών, στ. Παλαιοκαστριτών, ζ. Πα- 
ρελίων και η. Φαιάκων.

3. Δήμος Νότιας Κέρκυρας με έδρα τη Λευκίμμη, απο
τελούμενος από τις δημοτικές ενότητες: α. Κορισσίων, β. 
Λευκιμμαίων και γ. Μελιτειέων.

2. Η περίπτωση Α' της υποπαραγράφου 25 της παρ. 2 
του άρθρου 1 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
1. Δήμος Αργοστολίου με έδρα το Αργοστόλι, αποτε

λούμενος από τις δημοτικές ενότητες: α. Αργοστολίου, 
β. Ελειού - Προνών, γ. Λειβαθούς και δ. Ομαλών.

2. Δήμος Ληξουρίου με έδρα το Ληξούρι, αποτελού
μενος από τη δημοτική ενότητα πολικής.

3. Δήμος Σάμης με έδρα τη Σάμη, αποτελούμενος από 
τις δημοτικές ενότητες: α. Ερίοου, β. Πυλαρέων και γ. 
Σάμης.

3. α. Η υποπερίπτωση 4 της περίπτωσης Α' της υποπα
ραγράφου 27 της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3852/2010 
αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Δήμος Σερβίων με έδρα τα Σέρβια, αποτελούμενος 
από τις δημοτικές ενότητες α. Σερβίων, β. Καμβουνίων 
και γ. Λιβαδερού».

β. Στην περίπτωση Α' της υποπαραγράφου 27 της παρ. 
2 του άρθρου 1 του ν. 3852/2010 προστίθεται υποπερί
πτωση 5 ως εξής:

«5. Δήμος Βελβεντού, με έδρα το Βελβεντό, αποτελού
μενος από τη δημοτική ενότητα Βελβεντού.».

4. Η υποπερίπτωση 1 της περίπτωσης Α' της υποπα
ραγράφου 33 της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3852/2010 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
1. Δήμος Μυτιλήνης με έδρα τη Μυτιλήνη αποτελού

μενος από τις δημοτικές ενότητες: α. Αγιάσου, β. Γέρας, 
γ. Ευεργέτουλα, δ. Λουτροπόλεως- Θερμής, ε. Μυτιλήνης 
και στ. Πλωμαρίου.

Δήμος Δυτικής Λέσβου, με έδρα την Καλλονή, απο
τελούμενος από τις δημοτικές ενότητες: α. Αγίας Παρα
σκευής, β. Ερεσού - Αντίσσης, γ. Καλλονής, δ. Μανταμά- 
δου, ε. Μήθυμνας, στ. Πέτρας και ζ. Πολιχνίτου.».

5. Η υποπερίπτωση 1 της περίπτωσης Α' της υποπα
ραγράφου 43 της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3852/2010 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
1. Δήμος Ανατολικής Σάμου με έδρα την πόλη της 

Σάμου αποτελούμενος από τις δημοτικές ενότητες α. 
Βαθέος και β. Πυθαγορείου.

2. Δήμος Δυτικής Σάμου, με έδρα το Καρλόβασι, απο
τελούμενος από τις δημοτικές ενότητες α. Καρλοβασίου 
και β. Μαραθοκάμπου.».

6. Οι νέοι δήμοι, που συνιστώνται σύμφωνα με τις πα
ραγράφους 1 έως 5, αρχίζουν να λειτουργούν από την 
εγκατάσταση των δημοτικών και κοινοτικών αρχών τους,
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Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου 
του Κράτους.

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2019
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Υπουργοί

Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης 
και Υπουργός 
Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ

Υφυπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Προστασίας του Πολίτη 
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός 
Υγείας
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Εσωτερικών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Αναπληρώτρια Υπουργός 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Υφυπουργός
Οικονομικών
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ

Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Υγείας
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Πολιτισμού και Αθλητισμού 
ΜΥΡΣΙΝΗ ΖΟΡΜΠΑ

Τουρισμού κ.α.α.
Υπουργός Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός 
Εθνικής Άμυνας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2019 
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός 
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ





1 3 2 0 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α' 43/09.03.2019

= Τ
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι
κής 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)
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο μ μ μ .6 ϊ .9 γ, 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 μ μ μ .θ ϊ^ γ.

• 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. 
Το 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) προσαυξά
νεται κατά 0,30 €. Το 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 

δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση Μ6ϋΜ35ΐ6Γ.6ΐ@6τ.9Γ 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.

• 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 υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στον ιστότοπο (μ μ μ .θ ϊ.90 . 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.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα Ιστότοπος:

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - ίαχ: 210 5279054 Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: ΗβΙράβ5λ.βΙ@β1.9Γ

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 Φ ΕΚ: 
Μ6ύη35ΐ61'.6ΐ@6ΐ.91'

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: 9ΐ'3ΜΜ3ΐ6ί3@6ΐ·9ι'Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

1 Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώ σουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.
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