
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 59387/21-10-2020 από-
φασης «Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργα-
σίας στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, 
για την υποβολή προτάσεων ρύθμισης θεμάτων 
που αφορούν στα Μητρώα συντελεστών παρα-
γωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.)» (Β’ 4888).

2 Καθορισμός ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων 
κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των 
υπαλλήλων που υπηρετούν στο Νομικό Πρόσω-
πο Δήμου Δοξάτου για το έτος 2021.

3 Καθορισμός του ανώτατου ορίου των επιτρεπό-
μενων κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας 
των αιρετών και των υπαλλήλων του Δήμου Νισύ-
ρου, για το έτος 2021.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    44427 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 59387/21-10-2020 από-

φασης «Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργα-

σίας στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, 

για την υποβολή προτάσεων ρύθμισης θεμάτων 

που αφορούν στα Μητρώα συντελεστών παρα-

γωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, 

τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 

υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.)» (Β’ 4888). 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δη-

μοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, 
μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και με-
ταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασια-
κές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 147) και 
ειδικότερα τα άρθρα 118 και 119.

β) Του π.δ. 71/2019 «Μητρώα συντελεστών παρα-
γωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνι-
κών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών 
(ΜΗ.Τ.Ε.)» (Α’ 112),

γ) Της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4622/2019 «Επιτε-
λικό Κράτος, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

δ) Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151).

2. Την υπ’ αρ. 59387/21-10-2020 απόφαση «Σύστα-
ση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας στο Υπουργείο 
Υποδομών και Μεταφορών, για την υποβολή προτάσε-
ων ρύθμισης θεμάτων που αφορούν στα μητρώα συ-
ντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, 
μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.)» (Β’ 4888).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδι-
κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυ-
βερνητικά όργανα» (Α΄ 98) σε συνδυασμό με την περ. 22 
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), καθώς και 
το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού στην 
παρούσα φάση, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 59387/21-10-2020 απόφαση 
«Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας στο Υπουρ-
γείο Υποδομών και Μεταφορών, για την υποβολή προ-
τάσεων ρύθμισης θεμάτων που αφορούν στα μητρώα 
συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, 
μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.)» (Β’ 4888)» ως εξής:

1. Τα υπό στοιχεία Α.3, Β.1.1, Β.2.1, Β.3.1 αντικαθίσταται 
ως ακολούθως: «Έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραμμα-
τείας Υποδομών (Γ.Γ.Υ.)».

2. Το υπό στοιχείο Β.3.3 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
«Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διαγωνισμών Δημο-
σίων Συμβάσεων».

3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου Β.1. τροπο-
ποιείται ως ακολούθως: «Το έργο της Υ/Ο.Ε.- Β.1 θα ολο-
κληρωθεί τρεις (3) μήνες μετά την απόφαση ορισμού 
των μελών της».

4. Στην παράγραφο Α. προστίθεται εδάφιο ως ακολού-
θως: «8. Έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.)».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αρ. 
59387/21-10-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Υποδομών (Β’ 4888).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Παπάγου, 19 Φεβρουαρίου 2021

Ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

    Ι 

 Αριθμ. 1157 (2)
Καθορισμός ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων 

κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των 

υπαλλήλων που υπηρετούν στο Νομικό Πρόσω-

πο Δήμου Δοξάτου για το έτος 2021. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας  - Θράκης» 
(Α’ 235) και ειδικότερα το άρθρο 24 αυτού.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γρα-
φειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατά-
σταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 47).

4. Την υπ’ αρ. 14138/15.5.2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών, αναφορικά με τον «Διορισμό του 
Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντίνου ως Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 250).

5. Την υπ’ αρ. 71351/14-12-2010 (εγκύκλιο 41) και την 
υπ’ αρ. 74895/30-12-2010 (εγκύκλιο 60) του Υπουργού 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της υποπαραγράφου Δ9 
της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 «Συ-
νταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης 
Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 
Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμ-
φωνίας Χρηματοδότησης» (Α’ 94), όπως τροποποιήθηκε 
με την παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4484/2017 (Α’ 110).

7. Της παρ. 6 του άρθρου 25 του ν. 2738/1999 «Συλλο-
γικές Διαπραγματεύσεις στην Δημόσια Διοίκηση, μονι-
μοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες 
διατάξεις».

8. Του ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών 
και Κο ινοτικών Υπαλλήλων» (Α’ 143).

9. Του άρθρου 90 του «Κώδικα της Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, το οποίο ρυθμίζει 
τον έλεγχο των δαπανών, σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

10. Το υπ’ αρ. 2080/27.11.2021 έγγραφο του Νομικ ού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Δοξάτου με το 
οποίο διαβιβάστηκε σε εμάς η υπ’ αρ. 32/2078/27.11.2020 
απόφαση του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ.

11. Την υπ’ αρ. 2079/26.11.2020 βεβαίωση του Ν.Π.Δ.Δ., 
περί υπάρξεως πιστώσεων στον προϋπολογισμό, απο-
φασίζουμε:

Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ’ 
έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων 
που υπηρετούν στο Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δοξάτου 
για το έτος 2021 ως εξής:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρ
.Υ

π

ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΗΜΕΡΕΣ 

ΚΑΤ’ ΕΤΟΣ
ΕΚΑΣΤΟΣ

1 Διοικητικών ΠΕ 60
1 Διοικητικών ΔΕ 60
1 Διοικητικών ΤΕ 60
1 Κοινωνικών Λειτουργών ΠΕ 60

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Αρ
.Υ

π

ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΗΜΕΡΕΣ 

ΚΑΤ’ ΕΤΟΣ
ΕΚΑΣΤΟΣ

10 Βρεφονηπιοκόμων ΤΕ 60
7 Βοηθών Βρεφοκόμων ΔΕ 60
3 Μαγείρων ΔΕ 60

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Αρ
.Υ

π

ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΗΜΕΡΕΣ 

ΚΑΤ’ ΕΤΟΣ
ΕΚΑΣΤΟΣ

3 Νοσηλευτών ΤΕ 60
1 Βοηθών Νοσοκόμων ΔΕ 60

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ

1 Αρχιμουσικών ΤΕ 60

Το όριο των επιτρεπόμενων ημερών εκτός έδρας για 
τους ως άνω υπαλλήλους ορίζεται μέχρι (5) πέντε ημέρες 
το μήνα.

Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη σε βά-
ρος του προϋπολογισμού του ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ οικ. έτους 2021 ποσού 1.000,00 € η 
οποία θα βαρύνει τον ΚΑ 15/6422.01.

Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της στην 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Κομοτηνή, 15 Φεβρουαρίου 2021

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
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    Αριθμ. 8379 (3)
Καθορισμός του ανώτατου ορίου των επιτρε-

πόμενων κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός 

έδρας των αιρετών και των υπαλλήλων του Δή-

μου Νισύρου, για το έτος 2021.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
i. της παρ. Ι του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρ-

χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87),

ii. του π.δ. 143/2010 «Οργανισμός Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου» (Α’ 236),

iii. της παρ. 1 του άρθρου 3 της υποπαραγράφου Δ.9 
της παρ. Δ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 «Συνταξι-
οδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης 
Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανι-
σμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση 
της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α’ 94), όπως τροπο-
ποιήθηκαν με τις όμοιες της παρ. 2 του άρθρου 36 του 
ν. 4484/2017 (Α’ 110),

iv. των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 «Εκδη-
μοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειο-
κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 47).

2. Την υπ’ αρ. 78161/31.12.2018 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών, με την οποία ο Πολύκαρπος Πολυχρο-
νάκης, Αν. Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Χω-
ροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, ορίζεται να 
ασκεί καθήκοντα Συντονιστή Α. Δ. Αιγαίου (Υ.Ο.Δ.Δ. 783).

3. Την υπ’ αρ. οικ.2/74450/ΔΕΠ/24.11.2015 εγκύκλιο 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Παροχή οδηγιών 
για την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου 
Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 
(Α’ 94) «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επι-
κράτειας».

4. Το 1085/08.02.2021 έγγραφο του Δήμου Νισύρου, 
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ’ 
έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των αιρετών και 
των υπαλλήλων που υπηρετούν στο Δήμο Νισύρου, για 
το έτος 2021, ως εξής:

ΑΙΡΕΤΟΙ

Α/Α ΑΞΙΩΜΑ
Ανώτατο όριο 

ημερών κατ’ έτος

1 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ 60
2 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΝΙΣΥΡΟΥ 40

3 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 40

4 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΝΙΣΥΡΟΥ 40

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Ανώτατο όριο 

ημερών κατ’ έτος

1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 40
2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 40

3 ΔΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ 20

4 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 40
5 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 20
6 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 20
7 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 20

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού του Δήμου Νισύρου οικονομικού 
έτους 2021, ύψους 5.000,00 € η οποία έχει προβλεφθεί 
στους Κ.Α. 00.6421 - Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων αιρετών και Κ.Α. 10.6422 - Οδοιπορικά 
έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 19 Φεβρουαρίου 2021

Ο Ασκών καθήκοντα 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ   
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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,




