
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΗΛ/15/
14391/27-07-2006 (Β’ 1077) απόφασης του Υπουρ-
γού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ-
ντρωσης για τον καθορισμό ειδικών ορίων ηλικί-
ας διορισμού προσωπικού του Οργανισμού Σιδη-
ροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.

2 Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Ασφαλι-
στική ενημερότητα» στο Υπουργείο Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων μέσω του Κέντρου Διαλειτουρ-
γικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφορια-
κών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΗΛ/71/9254 (1)
     Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΗΛ/

15/14391/27-07-2006 (Β’ 1077) απόφασης του 

Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης για τον καθορισμό ειδικών ορίων 

ηλικίας διορισμού προσωπικού του Οργανισμού 

Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4765/2021 (Α’ 6), 

σύμφωνα με την οποία «για την πλήρωση των θέσεων 
των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 2 ισχύουν οι προϋ-
ποθέσεις και τα όρια ηλικίας διορισμού ή πρόσληψης, τα 
οποία προβλέπονται από τις γενικές ή ειδικές διατάξεις 
και κανονισμούς. Ειδικά ανώτατα όρια ηλικίας σε προ-
κηρύξεις για πλήρωση θέσεων προσωπικού φορέων της 
παρ. 1 του άρθρου 2 που απαιτούνται από τη φύση και 
τις ιδιαιτερότητες των καθηκόντων των προς πλήρωση 
θέσεων, μπορεί να καθορίζονται μόνον κατ’ εξαίρεση και 
με ειδική αιτιολόγηση, εφόσον πληρούνται οι προϋπο-
θέσεις της παρ. 1 του άρθρου 4 και του άρθρου 6 του 
ν. 4443/2016 (Α’ 232), μετά από αίτημα του οικείου φορέα 
και απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών».

2. 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), το π.δ. 2/2021 
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 2) και το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και 
κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμμα-
τειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

3. Το υπ’ αρ. 178290/07-06-2022 έγγραφο του Υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με τον καθο-
ρισμό ανωτάτου ορίου ηλικίας διορισμού και τα συνημ-
μένα σε αυτό έγγραφα του Οργανισμού Σιδηροδρόμων 
Ελλάδος Α.Ε. (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.).

4. Τα υπ’  αρ. 9019978/06-05-2022 και 9019633/
05-05-2022 έγγραφα του Οργανισμού Σιδηροδρόμων 
Ελλάδος Α.Ε. (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.).

5. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΗΛ/15/14391/27-07-2006 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί-
κησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός ειδικών ορίων 
ηλικίας διορισμού προσωπικού του Οργανισμού Σιδη-
ροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.» (Β’ 1077).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΗΛ/15/
14391/27-07-2006 απόφασης του Υπουργού Εσωτερι-
κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορι-
σμός ειδικών ορίων ηλικίας διορισμού προσωπικού του 
Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.» (Β’ 1077), η 
οποία αντικαθίσταται ως εξής:

«Καθορίζουμε ως ανώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης, 
λόγω της ιδιάζουσας φύσης και των ιδιαιτεροτήτων των 
καθηκόντων του προσωπικού κατηγοριών Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) του Οργανισμού Σιδηροδρόμων 
Ελλάδος Α.Ε., το τεσσαρακοστό δεύτερο (42ο) έτος για 
τις εξής ειδικότητες:

ΔΕ Προσωπικού Ελιγμών Κλειδούχων, 
ΔΕ Σταθμαρχών,
ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρονικών, 
ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων και
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου.
Η αναγκαιότητα καθορισμού ανώτατου ορίου ηλι-

κίας πρόσληψης, σύμφωνα με την υπ’  αρ. 9019633/
05-05-2022 Εισήγηση της Διεύθυνσης Οργάνωσης και 
Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Οργανισμού 
Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε., προκύπτει από το γεγονός 
ότι οι συγκεκριμένες ειδικότητες είναι επιφορτισμένες 
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με αυξημένης ευθύνης καθήκοντα (π.χ. την ασφαλή κυ-
κλοφορία των αμαξοστοιχιών και επιβατικού κοινού, τη 
φύλαξη της σιδηροδρομικής υποδομής, το χειρισμό των 
βαρέων μηχανημάτων γραμμής κ.λπ.) για τα οποία απαι-
τείται αφενός μεν σωματική και διανοητική ικανότητα 
και αντοχή, αφετέρου δε σιδηροδρομική εξειδίκευση 
και εμπειρία, η οποία αποκτάται αποκλειστικά ή κατά 
κανόνα στον Ο.Σ.Ε. Α.Ε., λόγω των ιδιαιτεροτήτων που 
απαιτούν οι εκτελούμενες εργασίες του. Κατά συνέπεια, 
οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν θα πρέπει να έχουν 
ηλικία τέτοια που να εξασφαλίζει επαρκή χρόνο παραμο-
νής στον Οργανισμό, έτσι ώστε να αποκτήσουν τις δεξιό-
τητες που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων 
της ειδικότητας για την οποία προσλαμβάνονται.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Ιουνίου 2022

Ο Υπουργός

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ 

Ι

   Αριθμ. 26706 ΕΞ 2022 (2)
Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Ασφαλι-

στική ενημερότητα» στο Υπουργείο Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων μέσω του Κέντρου Διαλειτουρ-

γικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφορι-

ακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Των παρ. 2 και 3 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 

«Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για 
την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις 
και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134).

2. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρο-
νικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184), 
ιδίως το άρθρο 84. 

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

4. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

5. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δε-
δομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην 
εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137).

6. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

7. Του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και 
ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις» (Α’ 43).

8. Του ν. 4611/2019 «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φο-
ρείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση 
και τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις 
Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές 
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων 
και άλλες διατάξεις.» (Α’ 73) και ιδίως το άρθρο 23.

9. 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).

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

11. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφι-
ακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

12. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο μόνο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργα-
να» (Α’ 98) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 
του άρθρου 119 του ν. 4422/2019 (Α’ 133).

Β. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας» (Β’ 2902).

Γ. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019/23.10.2019 από-
φαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου 
Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφο-
ριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργεί-
ου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

Δ. Την υπό στοιχεία οικ. 17535/Δ1.6002/6.5.2020 κοινή 
υπουργική απόφαση «Ηλεκτρονικές Συναλλαγές Ασφα-
λισμένων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης e-Ε.Φ.Κ.Α.» (Β’ 1754).

Ε. Την υπ’ αρ. 15435/913/16.4.2020 υπουργική απόφα-
ση «Διαδικασία χορήγησης και περιεχόμενο του Αποδει-
κτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας και της Βεβαίωσης 
Οφειλής του e-Ε.Φ.Κ.Α.» (Β’ 1559).

ΣΤ. Την υπ’ αρ. οικ.52201/19.7.2021 κοινή υπουργι-
κή απόφαση «Καθορισμός της διαδικασίας ηλεκτρο-
νικής απογραφής των ιδιωτικών οικοδομικών έργων 
στον e-ΕΦΚΑ και του χρόνου έναρξης εφαρμογής της» 
(Β’ 3503).

Ζ. Την υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινή υπουργική 
απόφαση «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών 
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τρο-
ποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής 
απόφασης 46274/26.09.2014 (Β’ 2573)» (Β’ 2857).

Η. Τo υπ’ αρ. 6656/01-03-2021 αίτημα διαλειτουργι-
κότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
για διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Ασφαλιστική 
ενημερότητα από ΕΦΚΑ», στην Εφαρμογή Διαχείρισης 
Αιτημάτων (ΕΔΑ) Διαλειτουργικότητας του Κέντρου Δι-
αλειτουργικότητας (ΚΕΔ) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.
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Θ. Το υπ’ αρ. 110894/12-10-2021 έγγραφο του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα την ένταξη σε 
παραγωγική λειτουργία της υπηρεσίας «Ασφαλιστική 
ενημερότητα από ΕΦΚΑ» στο Κέντρο Διαλειτουργικό-
τητας (ΚΕΔ).

Ι. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

1. Διατίθεται η διαδικτυακή υπηρεσία «Ασφαλιστική 
ενημερότητα» του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινω-
νικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) στο πληροφοριακό σύστημα 
«epde_as» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

2. Σκοπός διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας είναι 
ο έλεγχος ασφαλιστικής ενημερότητας των δικαιούχων 
πληρωμής στο πλαίσιο εκτέλεσης του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα, κατά την εκ-
καθάριση των δαπανών, που αφορούν στην ανάθεση 
δημοσίων έργων, προμήθειας αγαθών ή παροχής υπη-
ρεσίας αξίας άνω του ποσού των 2.500 €, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ν. 4412/2016 και του ν. 4270/2014 και 
τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες αποφάσεις.

3. Με τη διαδικτυακή υπηρεσία αντλούνται τα εξής 
στοιχεία:

- Αίτηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας
- Αίτηση βεβαίωσης οικοδομοτεχνικού έργου
- Λήψη αποτελέσματος αιτήματος βεβαίωσης ασφα-

λιστικής ενημερότητας
- Λήψη αποτελέσματος αιτήματος βεβαίωσης οικοδο-

μοτεχνικού έργου
- Επιβεβαίωση αίτησης βεβαίωσης ασφαλιστικής ενη-

μερότητα.

4. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων έχει την 
υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλλη-
λων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων 
ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ 
ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των 
προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την 
προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε πα-
ραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή. Οι χρή-
στες του πληροφοριακού συστήματος της παρ. 1 έχουν 
την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφο-
ριών αποκλειστικά και μόνον για την αιτία για την οποία 
χορηγούνται τα στοιχεία ασφαλιστικής ενημερότητας.

5. Η διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας διενεργείται 
μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γε-
νικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημό-
σιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας 
Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., την Πολι-
τική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών, κα-
θώς και τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

6. Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μοσχάτο, 23 Ιουνίου 2022

Ο Υπουργός

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   
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*02033262806220004*

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,




