
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης του άρθρου 
6, της υπ’ αρ. 22766/09-04-2020/20 κοινής από-
φασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Εσωτερικών και του Υφυπουρ-
γού Οικονομικών, «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμ-
μα ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και 
Νομικών Προσώπων: ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυ-
ξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση “Αντώνης Τρίτσης”» (Β’ 1386).

2 Χορήγηση άδειας χωροθέτησης και κατασκευής.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. 620 (1)
Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης του άρθρου 

6, της υπ’ αρ. 22766/09-04-2020/20 κοινής από-

φασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων, Εσωτερικών και του Υφυπουρ-

γού Οικονομικών, «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρό-

γραμμα ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, συνδέσμων Δήμων 

και Νομικών Προσώπων: ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανά-

πτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδι-

οίκηση “Αντώνης Τρίτσης”» (Β’ 1386). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4509/2017 «Μέτρα θεραπείας ατόμων που 

απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοη-
τικής διαταραχής και άλλες διατάξεις» (Α’ 201) και ιδίως 
το άρθρο 69 αυτού.

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα», όπως 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).

3. Τον ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45), όπως ισχύει.

4. Τον ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουρ-
γών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μο-
νίμων στελεχών των Ενόπλων δυνάμεων και αντιστοίχων 
της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λι-
μενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις» (Α’ 297), 
όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 17 αυτού.

5. Τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς 
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

6. Τον ν. 3861/2010«Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 112).

7. Τον ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και 
την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ-
γραμματική περίοδο 2014- 2020» (Α’ 265), όπως ισχύει.

8. 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).

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

10. Την υπ’ αρ. 22766/09-04-2020/20 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, Εσωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομικών 
«Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, 
συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων: ΟΤΑ Πρό-
γραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση “Αντώνης Τρίτσης”» (Β’ 1386).

11. Την υπ’ αρ. 23774/15-4-2020 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Ανάπτυξης - Επενδύσεων και Εσωτερικών 
«Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών 
(ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ)» (Β’ 1610).

12. Την υπ’ αρ. 29440/18-5-2020 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών για την έναρξη λειτουργίας της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου 
Εσωτερικών. (Β’ 1907).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

1. Συγκροτείται επταμελής επιτροπή αξιολόγησης 
του άρθρου 6, της υπ’ αρ. 22766/09-04-2020/20 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Εσωτερικών και του Υφυπουργού Οικο-
νομικών «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α’ και β’ 
βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων: 
ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση “Αντώνης Τρίτσης”» (Β’ 1386).

2. Η Επιτροπή Αξιολόγησης απαρτίζεται από επτά (7) 
τακτικά μέλη, με ισάριθμα αναπληρωματικά:

- την Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρι-
σης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ 
ΥΠΕΣ), με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Υποδιεύ-
θυνσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμο-
γής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ),

- δύο (2) εκπροσώπους της Ελληνικής Εταιρείας Τοπι-
κής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), με τους 
αναπληρωτές τους,

- έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων 
Ελλάδος (ΚΕΔΕ), με τον αναπληρωτή του,

- έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλά-
δας (ΕΝΠΕ), με τον αναπληρωτή του,

- δύο (2) εμπειρογνώμονες στη διαχείριση και εκτέλε-
ση αναπτυξιακών προγραμμάτων, με τους αναπληρωτές 
τους.

3. Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει ως έργο της να 
ελέγχει εάν πληρούνται τα βασικά κριτήρια επιλογής 
του άρθρου 6 της υπ’ αρ. 22766/09-04-2020/20 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Εσωτερικών και του Υφυπουργού Οικο-
νομικών «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α’ και β’ 
βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων: 
ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση “Αντώνης Τρίτσης”» (Β’ 1386) και 
να εισηγείται στον Υπουργό Εσωτερικών την ένταξη ή 
μη της πράξης στο Πρόγραμμα.

4. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα ορισθεί με την από-
φαση ορισμού των μελών της.

5. Χρέη εισηγητή και γραμματειακής υποστήριξης της 
Επιτροπής, ανατίθενται σε στελέχη της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ.

6. Η Επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία της «Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης κι Εφαρμογής του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), στη οδό Βασιλίσσης Σοφίας 15.

7. Τα μέλη της Επιτροπής συνεδριάζουν, χωρίς πρό-
σθετη αμοιβή ή άλλου είδους αποζημίωση.

8. Η Επιτροπή συγκαλείται σε συνεδριάσεις, μετά από 
πρόσκληση του Προέδρου της και συνεδριάζει, εντός 
ωραρίου εργασίας των μελών της.

9. H θητεία της Επιτροπής λήγει με την ολοκλήρωση 
του έργου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 6 Αυγούστου 2020

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ   

 Αριθμ. 9938 (2)
Χορήγηση άδειας χωροθέτησης και κατασκευής. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 8 και 10 και της παρ. 3 του άρθρου 16 

του ν. 4375/2016 «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσί-
ας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής 
και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υπο-
δοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς 
τις διατάξεις της οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου “σχετικά με τις κοι-
νές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του 
καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)” 
(L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων 
διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 51).

β. Της παρ. 3 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) και την αναγκαιότητα 
για αποσυμφόρηση των υφιστάμενων δομών υποδοχής 
και φιλοξενίας, λαμβανομένης υπόψη και της ανάγκης 
λήψης μέτρων περιορισμού εξάπλωσης του κορωνοϊού 
COVID-19.

γ. Του 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).

δ. Του π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

ε. Της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67414/8290/23.07.2019 κοι-
νής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημή-
τριο Οικονόμου» (Β’ 3107).

στ. Του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανά-
στευσης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του 
και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» 
(Α’ 4).

ζ. Του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπλη-
ρωτή Υπουργού» (Α’ 5).

η. Του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη 
και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α’ 10).

θ. Του π.δ. 18/2020 «Μετονομασία και σύσταση Γενι-
κών και Ειδικών Γραμματειών στο Υπουργείο Μετανά-
στευσης και Ασύλου» (Α’ 34).

2. Την από 05-08-2020 και με αρ. πρωτοκόλλου 195 
έγγραφη εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Υποδοχής Αι-
τούντων Άσυλο «Ανάγκη άμεσης και επείγουσας έναρξης 
απαραίτητων εργασιών χωροθέτησης και κατασκευής: 
α) σε γεωτεμάχιο στη θέση Μάρμαρο, Δημοτική Ενό-
τητα Μυτιλήνης του Δήμου Μυτιλήνης, Περιφερειακής 
Ενότητας Λέσβου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, και 
β) σε γεωτεμάχιο που ευρίσκεται στη θέση «Μάντζα-
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ρη» της αγροτικής περιφέρειας Μόριας στη Δημοτική 
Ενότητα Μυτιλήνης του Δήμου Μυτιλήνης της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Λέσβου, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 
για την εγκατάσταση Δομής της παρ. 4 του άρθρου 8 
του ν. 4375/2016», με τα συνημμένα σχέδια και τεχνική 
έκθεση.

3. Την υπ’ αρ. 9919/6-8-2020 Έκθεση Οικονομικών 
Συνεπειών της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οι-
κονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευ-
σης και Ασύλου, από την οποία προκύπτει ότι για τη 
μίσθωση των γεωτεμαχίων προκαλείται δαπάνη: α) 
για το οικονομικό έτος 2020, ποσού 38.843,25 ευρώ η 
οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις 
του ΑΛΕ 2440989001 του Ε.Φ. 1055.201.0000000 «Γενική 
Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και 
Ασύλου» του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου 
Μετανάστευσης και Ασύλου, β) για το οικονομικό έτος 
2021, ποσού 93.223,81 ευρώ σε βάρος των πιστώσεων 
του ίδιου ΑΛΕ 2440989001, για την οποία θα υπάρξει 
μέριμνα για την εγγραφή των απαραίτητων πιστώσεων 
στον εν λόγω ΑΛΕ ενώ για την κατασκευή των δομών 
ενδέχεται να προκληθούν δαπάνες οι οποίες δεν δύνα-
νται να προσδιοριστούν επί του παρόντος και θα υπάρξει 
μέριμνα να καλυφθούν από τις διαθέσιμες πιστώσεις του 
προϋπολογισμού έτους 2020 του Υπουργείου και εντός 
των ορίων του ΜΠΔΣ, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Χορήγηση άδειας χωροθέτησης και κατασκευής

Χορηγείται άδεια χωροθέτησης και κατασκευής για 
την εγκατάσταση δομών προσωρινής υποδοχής της 
παρ.  4 του άρθρου 8 του ν.  4375/2016, στα κάτωθι 
γεωτεμάχια: α) γεωτεμάχιο που ευρίσκεται στη θέση 
«Μάρμαρο» της αγροτικής περιφέρειας Μόριας, στη 
Δημοτική Ενότητα Μυτιλήνης του Δήμου Μυτιλήνης της 
Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, Περιφέρεια Βορείου 

Αιγαίου. Το ανωτέρω γεωτεμάχιο έχει εμβαδόν εννέα 
χιλιάδες πεντακόσια (9.500,00) τετραγωνικά μέτρα και 
αποτυπώνεται στο από Αυγούστου 2020 τοπογραφικό 
διάγραμμα, με τα περιμετρικά στοιχεία Α1-Α2-Α3-Α4-
Α5-Α6-Α7-Α8-Α9-Α10-Α11-Α12-Α13-Α14-Α15 -Α16-Α17-
Α18-Α19-Α20-Α21-Α22-Α23-Α24-Α25-Α26-Α27-Α28-Α29-
Α30-Α31-Α32-Α33-Α34-Α35-Α36-Α37-Α38-Α39-Α40 
-Α41-Α42-Α43-Α44-Α45-Α46-Α47-Α48-Α49-Α50-Α1 και 
β) γεωτεμάχιο που ευρίσκεται στη θέση «Μάντζαρη» της 
αγροτικής περιφέρειας Μόριας, στη Δημοτική Ενότητα 
Μυτιλήνης του Δήμου Μυτιλήνης της Περιφερειακής 
Ενότητας Λέσβου, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Το ανω-
τέρω γεωτεμάχιο έχει εμβαδόν τριάντα τρεις χιλιάδες 
εξακόσια πενήντα εννέα και δεκαεπτά (33.659,17) τε-
τραγωνικά μέτρα, και αποτυπώνεται στο από Ιουλίου 
2017 τοπογραφικό διάγραμμα ως γεωτεμάχιο το οποίο 
τέμνεται σε δύο τμήματα από αγροτικό δρόμο ως ακο-
λούθως: το υπό στοιχείο «ΕΑ» με τα περιμετρικά στοιχεία 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 -1 
και το υπό στοιχείο «ΕΒ» με τα περιμετρικά στοιχεία 21-
22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37 -38-
39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-5 4-55-
56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-21.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 6 Αυγούστου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας  Εσωτερικών

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Μετανάστευσης και Ασύλου
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ33568 Τεύχος B’ 3300/06.08.2020

*02033000608200004*

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,




