
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 43903/27.4.2022 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας και Εσωτερικών «Έγκριση Ειδικού Προγράμμα-
τος Φυσικών Καταστροφών: στόχοι και σύστημα 
διαχείρισης» (Β’ 2112).

2 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 56592 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 43903/27.4.2022 κοινής 

απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυ-

ξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέρ-

γειας και Εσωτερικών «Έγκριση Ειδικού Προ-

γράμματος Φυσικών Καταστροφών: στόχοι και 

σύστημα διαχείρισης» (Β’ 2112). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-

νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το 
οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ 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 τα άρθρα 23, 57, 78 και 79 και 80.

3. Τον ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 167), και ιδίως την παρ. 3 του άρθρου 130.

4. Τον ν. 4797/2021 «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις 
και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, 
επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συ-
μπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιο-
δοτική ρύθμιση και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ 66).

5. Την υπ’ αρ. 4/14.2.2022 πράξη Υπουργικού Συμ-
βουλίου «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3/29.3.2021 πράξης 
Υπουργικού Συμβουλίου “Σύσταση, συγκρότηση και 
λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής  
(Α’ 56)» (Α’ 26).

6. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

7. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181).

8. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)» (Α’ 160).

9. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

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

11. Την υπό στοιχεία Υ22/17.6.2021 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607), 
όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Υ9/12.5.2022 
(Β’ 2357) απόφαση του Πρωθυπουργού».

12. 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).

13. Την υπ’ αρ. 38/2020 Πράξη Υπουργικού Συμβου-
λίου της 31.08.2020 «Έγκριση και προσδιορισμός των 
πόρων υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Ανά-
πτυξης (Ε.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2021-
2025.» (Α’ 174).

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

15. Την υπ’ αρ. 133390/07.12.2021 κοινή υπουργική 
απόφαση «Αύξηση του προϋπολογισμού των αποθε-
ματικών του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 
2021-2025» (Β’ 5820).

16. Τις ετήσιες εγκυκλίους για την έγκριση και χρημα-
τοδότηση του ΠΔΕ και τον προγραμματισμό δαπανών.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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17. Την ανάγκη για άμεση και ολοκληρωμένη αντι-
μετώπιση των επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές 
καθώς και την ενιαία παρακολούθηση των σχετικών δα-
πανών που βαρύνουν το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 
2021-2025.

18. Την υπ’ αρ. 30238/21.03.2022 πρόταση του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Δημιουργία Υπο-προ-
γράμματος Υποδομών των ΟΤΑ στο πλαίσιο του ΕΠΑ 
2021-2025».

19. Την υπ’ αρ. 29520/03.03.2022 πρόταση του Υπουρ-
γείου Οικονομικών «Δημιουργία Υπο- προγράμματος 
Κρατικής Αρωγής στο Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Κα-
ταστροφών στο πλαίσιο του ΕΠΑ 2021-2025».

20. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΔ/27750/21.03.2022 
πρόταση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας  
«Δημιουργία Υπο-προγράμματος Περιβάλλοντος στο 
Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών στο πλαίσιο 
του ΕΠΑ 2021-2025».

21. Την από 26/5/2022 εισήγηση της Δι.Δι.Ε.Π. προς 
τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την 
τροποποίηση του Ειδικού Προγράμματος Φυσικών Κα-
ταστροφών.

22. Την υπ’ αρ. 55020/27.05.2022 εισήγηση δημοσιονο-
μικών επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων (περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014), 
σύμφωνα με την οποία με την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη στον κρατικό προϋπο-
λογισμό, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 43903/27.4.2022 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτε-
ρικών «Έγκριση Ειδικού Προγράμματος Φυσικών Κα-
ταστροφών: στόχοι και σύστημα διαχείρισης» (Β’ 2112), 
ως ακολούθως:

Άρθρο μόνο
Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 «Ένταξη στο Πρόγραμμα 

έργων εγγεγραμμένων στο εθνικό σκέλος του Προγράμ-
ματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)» αντικαθίστανται 
ως εξής:

«1. Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 2, την παρ. 6 
του άρθρου 3 και την παρ. 6 του άρθρου 4, στα οικεία 
Υπο-Προγράμματα προτείνονται για ένταξη έργα τα 
οποία είναι εγγεγραμμένα σε ΣΑΕ φυσικών καταστρο-
φών του εθνικού ΠΔΕ.

2. Οι ΥΔ εξετάζουν εκ νέου τα ενταγμένα έργα ως προς 
την αναγκαιότητα υλοποίησής τους και στη συνέχεια 
υποβάλλουν στην Δι.Δι.Ε.Π., έως 30/6/2022:

α) πίνακα με τα στοιχεία των προτεινόμενων έργων 
για μεταφορά στο οικείο Υπο-Πρόγραμμα. Τα στοιχεία 
περιλαμβάνουν, τον κωδικό αριθμό του έργου στο ΠΔΕ, 
τον τίτλο του έργου, τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό 
του έργου στο ΠΔΕ, τις πληρωμές του έργου έως τις 
30/6/2021.

β) πίνακα με αναλυτικά στοιχεία νομικών δεσμεύσεων 
(ΝοΔε) ανά προτεινόμενο για μεταφορά έργο. Τα στοιχεία 
περιλαμβάνουν κωδικό αριθμό του έργου στο ΠΔΕ, τον 
τίτλο του έργου, το δικαιούχο/φορέα υλοποίησης του 

υποέργου, τον τίτλο της ΝοΔε, μοναδιαίο κωδικό ΝοΔε, 
το ποσό της ΝοΔε, τις πληρωμές ΝοΔΕ την 30/6/2021, 
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, τη διάρκεια 
της σύμβασης, τον ΑΦΜ του αναδόχου και την επωνυμία 
του αναδόχου. Σε περίπτωση που δεν έχουν αναληφθεί 
νομικές δεσμεύσεις κατά την έκδοση της παρούσας κατα-
χωρίζεται ο προγραμματισμός σε υποέργα (τίτλος, προ-
ϋπολογισμός υποέργου, εκτιμώμενη ημερομηνία ανάθε-
σης σύμβασης, εκτιμώμενη διάρκεια σύμβασης, φορέας 
υλοποίησης, κύριος του έργου) προκειμένου να υπάρχει 
ακριβής αποτύπωση του προϋπολογισμού του έργου 
που προτείνεται για μεταφορά στο Υπο- Πρόγραμμα».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 43903/27.4.2022 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτε-
ρικών «Έγκριση Ειδικού Προγράμματος Φυσικών Κα-
ταστροφών: στόχοι και σύστημα διαχείρισης» (Β’ 2112).

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 1 Ιουνίου 2022

Οι Υπουργοί

 Υφυπουργός Ανάπτυξης
Οικονομικών και Επενδύσεων

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Περιβάλλοντος  Αναπληρωτής
και Ενέργειας Υπουργός Εσωτερικών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ   

Ι

 Αριθμ. 20894οίκ. (2)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α. των παρ. 1 και 2 του άρθρου 71 του ν. 4488/2017 

«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφα-
λιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργα-
ζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 137),

β. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), 
όπως αυτό διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρ-
θρου 119 του ν. 4622/2019,

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

δ. του ν. 4074/2012 «Κύρωση της Σύμβασης για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαι-
ρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα 
των ατόμων με αναπηρίες» (Α’ 88),

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

ζ. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

η. του π.δ. 6/2021 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιο-
σύνης» (Α’ 7),

2. Την υπ’ αρ. 53080/30-7-2019 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Δικαιοσύνης «Διο-
ρισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 515),

3. Την υπ’ αρ. 36017/9-8-2021 κοινή απόφαση του 
Υπουργού και του Υφυπουργού Δικαιοσύνης και της 
Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Δικαιοσύνης 
«Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», 
«Με εντολή Υφυπουργού» και «Με εντολή Υπηρεσιακής 
Γραμματέως» στην Υπηρεσιακή Γραμματέα, στο Γενικό 
Γραμματέα Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της 
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης» 
(Β’ 3748),

4. Την υπό στοιχεία 288οίκ./7-4-2022 απόφαση του 
Υπουργού Δικαιοσύνης «Ορισμός επιμέρους σημείου 
αναφοράς στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, για την παρα-
κολούθηση εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων 
Εθνών για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και 
του προαιρετικού πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα 
δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, που κυρώθη-
καν με το πρώτο άρθρο του ν. 4074/2012 (Α’ 88), στο 
Υπουργείο Δικαιοσύνης και στους εποπτευόμενους από 
αυτό φορείς (παρ. 1 του άρθρου 71 του ν. 4488/2017, 
Α’ 137)» (Β’ 1780),

5. Την ανάγκη μεταβίβασης στη Διεύθυνση Ανθρωπί-
νων Δικαιωμάτων και Απονομής Χάριτος του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, του συνόλου των αρμοδιοτήτων του Επιμέ-
ρους Σημείου Αναφοράς του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 

για την παρακολούθηση εφαρμογής της Σύμβασης των 
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των Ατόμων με Ανα-
πηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στην Σύμ-
βαση για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, που 
κυρώθηκαν με το πρώτο άρθρο του ν. 4074/2012 (Α’ 88), 
στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στους εποπτευόμενους 
από αυτό φορείς, την προώθηση στο Κεντρικό Σημείο 
Αναφοράς του άρθρου 70 του ν. 4488/2017 (Α’ 137), προ-
τάσεων και νομοθετικών ρυθμίσεων βέλτιστης εφαρ-
μογής της Σύμβασης, τη σύνταξη ετήσιων εκθέσεων 
προόδου και την προώθηση δημόσιας διαβούλευσης 
για τα ως άνω θέματα,

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

Μεταβιβάζουμε στη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων και Απονομής Χάριτος του Υπουργείου Δικαιοσύ-
νης το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Επιμέρους Σημείου 
Αναφοράς του Υπουργείου Δικαιοσύνης, για την παρα-
κολούθηση εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων 
Εθνών για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και 
του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δι-
καιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, που κυρώθηκαν με 
το πρώτο άρθρο του ν. 4074/2012 (Α’ 88), στο Υπουργείο 
Δικαιοσύνης και στους εποπτευόμενους από αυτό φορείς, 
την προώθηση στο Κεντρικό Σημείο Αναφοράς του άρ-
θρου 70 του ν. 4488/2017 (Α’ 137), προτάσεων και νομοθε-
τικών ρυθμίσεων βέλτιστης εφαρμογής της Σύμβασης, τη 
σύνταξη ετήσιων εκθέσεων προόδου και την προώθηση 
δημόσιας διαβούλευσης για τα ως άνω θέματα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Μαΐου 2022

Ο Γενικός Γραμματέας

ΠΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ   
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*02027660306220004*

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,




