
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 74/4.1.2021 απόφασης  
του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων  
«Ανάληψη συνολικής ετήσιας υποχρέωσης έναντι 
του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων για 
τα έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσε-
ων 2021» (Β’ 2).

2 Κατανομή προσωπικού στο Ίδρυμα Τεχνολογίας 
και Έρευνας (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων).

3 Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων του Διοικη-
τή e-ΕΦΚΑ στην/ον Προϊσταμένη/ο της Διεύθυν-
σης Εισφορών των τομέων Μηχανικών και ΕΔΕ.

4 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλου  
του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινω-
νικής Μέριμνας Ηρακλείου Αττικής, για το Α’ εξά-
μηνο του 2021.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    52404/2021 (1)
Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 74/4.1.2021 (Β’ 2) από-

φασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-

σεων για την ανάληψη συνολικής ετήσιας υπο-

χρέωσης έναντι του προϋπολογισμού δημοσίων 

επενδύσεων για τα έργα του Προγράμματος Δη-

μοσίων Επενδύσεων 2021.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. 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 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχεί-
ρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143) και 
ιδίως την παρ. 2 του άρθρου 79.

3. Το άρθρο 2 του ν. 2212/1952 «Περί αναγραφής εις 
τον Κρατικόν Προϋπολογισμόν από του οικονομικού 

έτους 1952-1953 και εφεξής πιστώσεων δια δαπάνας 
προβλεπόμενας υπό Συμβάσεων Έργου Δ.Ο.Σ. και 
Ο.Κ.Α. εις βάρος των κεφαλαίων της Ανασυγκροτή σεως» 
(Α’ 266).

4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά Υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

5. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

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

7. Την υπ’ αρ. 51875/7-5-2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

8. Τον κρατικό προϋπολογισμό του έτους 2021, όπως 
ψηφίστηκε από την Βουλή των Ελλήνων.

9. Τον ν. 4762/2020 «Κύρωση του κρατικού προϋπο-
λογισμού οικονομικού έτους 2021» (Α’ 251).

10. Την ανάγκη για διευκόλυνση της υλοποίησης του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2021, μέσω της 
υπερανάληψης δεσμεύσεων, προκειμένου να είναι εφι-
κτή η επίτευξη του στόχου απορρόφησης του συνόλου 
των προϋπολογιζομένων πόρων.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού.

12. Το άρθρο 65 του ν. 4796/2021 «Απλούστευση του 
πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμο-
διότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής, Υποδομών και Μεταφορών, ρυθμίσεις για 
τη μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 
των αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά σήματα, άλλες δια-
τάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης και άλλες επεί-
γουσες ρυθμίσεις» (Α’ 63), με το οποίο αυξήθηκαν οι πι-
στώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 
έτους 2021 κατά 1.250.000.000 ευρώ, αποφασίζουμε:

Η υπ’ αρ. 74/4.1.2021 (Β’ 2) απόφαση του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων αντικαθίσταται ως εξής:

«Προς διευκόλυνση της εκτέλεσης του Προγράμμα-
τος Δημοσίων Επενδύσεων 2021, την ανάληψη ετήσιας 
υποχρέωσης έναντι του προϋπολογισμού δημοσίων 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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επενδύσεων 2021, καθώς και την προέγκριση για την 
ανάληψη υποχρέωσης έναντι του προϋπολογισμού δη-
μοσίων επενδύσεων 2022, ως ακολούθως:

ποσά σε εκατ. ευρώ
Υπολειπόμενη δαπά-
νη για ολοκλήρωση 
συνεχιζόμενων από 
προηγούμενα έτη 

έργων ΠΔΕ

Πιστώ-
σεις ΠΔΕ 

2021

Προέγκριση 
ανάληψης 

υποχρέωσης
(ΠΔΕ 2022)

Σύνολο 
ανάληψης 

υποχρέ-
ωσης για 
ΠΔΕ 2021

38.568 8.000 2.400 10.400

Η παρούσα ισχύει για το οικονομικό έτος 2021.».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Μαΐου 2021

Ο Υφυπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Ι   

 Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./84/οικ.8170 (2)
Κατανομή προσωπικού στο Ίδρυμα Τεχνολο γίας 

και Έρευνας (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύ-

σεων) .

 O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 «Δι-

ατάξεις για την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιο-
νομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - 
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2019-2022 και λοιπές διατάξεις (Α΄ 105), τις διατάξεις 
της παρ.  21 του άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012 
(Α΄ 54) και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 11 του
ν. 3833/2010 (Α΄ 40).

2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομα-
σία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρ-
μοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτή-
των μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), το π.δ. 84/2019 με θέμα 
«Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδι-
κών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουρ-
γείων» (Α’ 123) και το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/
01-3-2011 (Β΄ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσω-
τερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραι-
οτήτων των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Το από 05/04/2021 ηλεκτρονικό αίτημα της Υπηρε-
σίας Ανθρωπίνου Δυναμικού του Ιδρύματος Τεχνολογίας 
και Έρευνας.

5. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 1 
του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α’ 6).

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή τριών (3) Ερευνητών στο Ίδρυμα Τεχνο-
λογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), εποπτευόμενο φορέα από το 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ως εξής:

- Έναν (1) Ερευνητή σε θέση Ερευνητή Α΄, με γνωστικό 
αντικείμενο «Μοριακή και Κυταρρική Βιολογία»,

- Έναν (1) Ερευνητή σε θέση Ερευνητή Β’, με γνωστικό 
αντικείμενο «Βιοπληροφορική-Γονιδιωματική» και

- Έναν (1) Ερευνητή σε θέση Ερευνητή Β’, με γνωστικό 
αντικείμενο «Φωτονικά Μεταϋλικά και Διατάξεις».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Μαΐου 2021 

Ο Υπουργός 
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Ι

    Αριθμ 160752 (3)
Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων του Διοικη-

τή e-ΕΦΚΑ στην/ον Προϊσταμένη/ο της Διεύθυν-

σης Εισφορών των τομέων Μηχανικών και ΕΔΕ.

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
1.1. Της παρ. 1 του άρθρου 51 και των άρθρων 57 και 

59 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφά-
λειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού 
συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και 
τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 85).

1.2. Του άρθρου 43 του ν. 4445/2016 «Εθνικός Μηχα-
νισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγη-
σης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής 
Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και 
εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’ 85) και άλ-
λες διατάξεις» (Α΄ 236).

1.3. Του π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοι-
νωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)» (Α΄ 8).

1.4. Του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και 
ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 43) και 
ειδικότερα του άρθρου 103.

1.5. Των παρ. 2 και 3 του άρθρου 9 του Κώδικα Διοικη-
τικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45).

2. Την υπ’ αρ. οικ.11863/3809/2017 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών «Καθορισμός 
υπηρεσιών ενταχθέντων στον ΕΦΚΑ Φορέων, οι οποίες 
διατηρούνται σε ισχύ ως οργανικές μονάδες του ΕΦΚΑ» 
(Β΄ 1599).

3. Την ανάγκη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουρ-
γίας του e- ΕΦΚΑ.

4. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του e- 
ΕΦΚΑ, αποφασίζουμε:

Μεταβιβάζουμε στην/ον Προϊστάμενη/ο της Διεύ-
θυνσης Εισφορών των τομέων Μηχανικών και ΕΔΕ, την 
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άσκηση των αρμοδιοτήτων για τα θέματα του Περιφερει-
ακού Τμήματος Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων 
Έργων Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προϊστα-
μένου της Διεύθυνσης, οι αρμοδιότητες ασκούνται από 
τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Μαΐου 2021 

  Ο Διοικητής

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ

    Ι 

 Αριθμ. απόφ. 82 (4)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλου  

του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοι-

νωνικής Μέριμνας Ηρακλείου Αττικής, για το Α’ 

εξάμηνο του 2021. 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.  1 του άρθρου 58 του 

ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικρά-
της» (Α΄ 87).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 36, 48, 49 και 176 του 
ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοι-
νοτικών Υπαλλήλων» (Α΄ 143).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 

ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176).

4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του 
Νομικού μας Προσώπου  (Β΄ 756/2016).

5. Τις αυξημένες ανάγκες των υπηρεσιών του Νομικού 
Προσώπου για την αντιμετώπιση εποχιακών και έκτα-
κτων αναγκών που προκύπτουν, λαμβάνοντας υπόψη 
την έλλειψη προσωπικού, λόγω συνταξιοδοτήσεων και 
λοιπών αποχωρήσεων του Νομικού Προσώπου, που 
δυσχεραίνουν τη λειτουργία του και επιβαρύνουν τους 
εναπομείναντες υπαλλήλους, αναγκάζουν την παρα-
κάτω υπάλληλο να εργαστεί πέραν του κανονικού της 
ωραρίου.

6. Το γεγονός ότι στην Α’  Αναμόρφωση προϋπολογι-
σμού έτους 2021, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 15/2021 (ΑΔΑ: 
6ΟΣΤΟΚ5Ι-ΒΦΗ) απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμ-
βουλίου, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄αρ. 49/2021 από-
φαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΗΟ3ΩΡ3-9ΔΕ) 
και επικυρώθηκε με την υπ’ αρ. 47771/21 -04-2021 από-
φαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, έχουν 
προβλεφθεί πιστώσεις για την καταβολή υπερωριακής 
απασχόλησης στους υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδι-
ωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, που θα απασχολη-
θούν και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 60-6042., ποσό 500,00 €, 
για την κάλυψη δαπανών υπερωριακής απασχόλησης 
προσωπικού, αποφασίζει:

Την καθιέρωση και έγκριση της υπερωριακής απα-
σχόλησης, για το Α’ εξάμηνο 2021, πέραν του κανονικού 
ωραρίου, κατά τις απογευματινές ώρες των εργάσιμων 
ημερών (Δευτέρα έως Παρασκευή) και μέχρι την 22η 
ώρα, από τη δημοσίευση της παρούσας σε ΦΕΚ έως και 
30 Ιουνίου 2021 και μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες εξα-
μηνιαίως, για την παρακάτω υπάλληλο με σχέση εργα-
σίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου:

ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΩΡΕΣ

ΜΙΚΤΑ Κ.Α.

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1 69 255,99 60-6042.
ΣΥΝΟΛΟ 1 69 255,99

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 7 Μαΐου 2021 

Η Πρόεδρος 

ΜΑΡΙΑ ΖΟΥΡΟΥ   
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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,


		2021-05-14T20:44:02+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




