
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παράταση της προθεσμίας υποβολής του εντύ-
που Ε4 (Πίνακας Προσωπικού), συμπληρωμένου 
μόνο με τα στοιχεία της μεταβολής των αποδο-
χών, λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού 
και του κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλ-
λήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας.

2 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για τους υπαλ-
λήλους της υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλε-
κτροφωτισμού Αποχέτευσης Δήμου Μεγανησίου.

3 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για τον πρακτι-
κογράφο του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγανησίου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2634 (1)
   Παράταση της προθεσμίας υποβολής του εντύ-

που Ε4 (Πίνακας Προσωπικού), συμπληρωμένου 

μόνο με τα στοιχεία της μεταβολής των αποδο-

χών, λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού 

και του κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλ-

λήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 3899/2010 «Επεί-

γοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης 
της ελληνικής οικονομίας» (Α΄ 212).

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).

3. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

4. Το π.δ. 3/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων και μετονομασία Γενικών 
Γραμματειών» (Α΄ 3).

5. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων» (Α΄ 123).

6. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 13 του ν.δ. 1037/ 
1971 «Περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων 
και εργασίας του προσωπικού αυτών» (Α΄ 235).

7. Τις διατάξεις της υποπαρ. ΙΑ.3 της παρ. ΙΑ του άρ-
θρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρ-
μογής των ν.  4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» 
(Α΄ 107).

10. Τις διατάξεις των άρθρων 18 και 30 του ν. 3996/2011 
«Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, 
ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 170).

11. Τις διατάξεις του π.δ.  134/2017 «Οργανισμός 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168).

12. Την υπ’ αρ. 107675/27.12.2021 απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 6263) 
«Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερο-
μισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες 
όλης της χώρας».

13. Την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 
υπουργική απόφαση «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρο-
νικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθε-
ώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως 
Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β’ 3520), όπως τροποποι-
ήθηκε με τις υπό στοιχεία 44568/Δ1.14795/7-10-2019 
(Β’ 3751), 54286/Δ1.17642/21-11-2019 (Β’ 4293), 12338/
Δ1.4372/12-3-2020 (Β’ 854), 13031/Δ1.4551/23-3-2020 
(Β’  994), 13272/Δ1.4607/30-3-2020 (Β’  1131), 13564/
Δ1.4770/30-3-2020 (Β’ 1161), 14638/Δ1.4991/9-4-2020 
(Β’  1424), 17239/Δ1.5936/4-5-2020 (Β’  1695), 22043/
Δ1.7451/11-6-2020 (Β’ 2278), 22804/Δ1.7772/12-6-2020 
(Β’  2273), 27759/Δ1.9161/8-7-2020 (Β’  2780), 39551/
Δ1.11831/30-9-2020 (Β’  4261), 49091/Δ1.14744/
4-12-2020 (Β’ 5474), 53345/Δ1. 15956/11.1.2021 (Β’ 139), 
8460/Δ1.2667/24-2-2021 (Β’  755), 90972/15.11.2021 
(Β’ 5393), 106022/21-12-2021 (Β’ 6182), 109084/31.12.2021 
(Β’ 6355) όμοιες και ισχύει και ιδίως την παρ. 5.19 του 
άρθρου 5 αυτής.

14. Την ανάγκη να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία 
υποβολής του εντύπου Ε4 (Πίνακας Προσωπικού) από το 
σύνολο των υπόχρεων επιχειρήσεων, ως προς τη δήλωση.

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής του εντύπου Ε4 
(Πίνακας Προσωπικού), όπως ορίζεται στην παρ. 5.19 του 
άρθρου 5 της υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13.9.2019 
υπουργικής απόφασης (Β’  3520) «Επανακαθορισμός 
όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανι-
σμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» 
απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για κάθε 
μεταβολή αποδοχών που προκύπτει από την υπ’ αρ. 
107675/27.12.2021 απόφαση του Υπουργού Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 6263) «Καθορισμός κα-
τώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους 
υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας», 
έως 15/2/2022.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2022

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ   

Ι

Αριθμ. απόφ. 12 (2)
 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για τους υπαλ-

λήλους της υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλε-

κτροφωτισμού Αποχέτευσης Δήμου Μεγανησίου .

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/ 

2010.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 49, 171 και 176 του 

ν. 3584/2007.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
4. Την υπό στοιχεία 2/1015/ΔΕΠ/05.01.2016 εγκύκλιο 

του Υπουργείου Οικονομικών.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4258/2014.
6. Τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου Μεγανησίου (Β΄ 645/ 

2019).
7. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο 

Δήμο Μεγανησίου.
8. Την υπ’ αρ. 223/2021 απόφαση Δημάρχου που ορί-

στηκαν αρμοδιότητες στους υπαλλήλους του Δήμου 
Μεγανησίου.

9. Την υπ’ αρ. 71/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβου-
λίου του Δήμου Μεγανησίου για την έγκριση του προϋ-
πολογισμού έτους 2022.

10. Την υπ’ αρ. 227064/28-12-2021 απόφαση του Συ-
ντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία εγκρίθηκε η 
υπ’ αρ. 71/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 
Μεγανησίου.

11. Η απαιτούμενη δαπάνη για την υπηρεσία Καθαριό-
τητας και Ηλεκτροφωτισμού Αποχέτευσης θα καλυφθεί 
από τις πιστώσεις του ΚΑΕ:20-6012 με το ποσό των 

500,00€ και του ΚΑΕ:20-6022 με το ποσό των 500,00€ 
προϋπολογισμού έτους 2022.

12. Τις έκτακτες και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες 
που δημιουργούνται καθ’ όλη την διάρκεια του έτους 
2022 για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων αναγκών οι 
οποίες επιβάλλουν την απασχόληση προσωπικού της 
υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού Απο-
χέτευσης και πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας 
ενόψει του περιορισμού των προσλήψεων και των αυξη-
μένων αναγκών κατά την τουριστική περίοδο και λόγω 
του ότι δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν στο κανονικό 
ωράριο οι ανάγκες οι οποίες προκύπτουν για την έκταση 
των κάτωθι εργασιών:

1. Την αποκομιδή απορριμμάτων που κατά τους θε-
ρινούς μήνες με τη μεγάλη προσέλευση των τουριστών 
αυξάνει τον αριθμό των δρομολογίων που κρίνονται 
απαραίτητα για την ομαλή αποκομιδή του αυξημένου 
όγκου στους τρείς οικισμούς των νησιών, στα λιμάνια 
και στις τουριστικές υποδομές εκτός οικισμών.

2. Την αποκομιδή απορριμμάτων όταν κρίνεται απα-
ραίτητο από τις κεντρικές πλατείες των τριών οικισμών 
και από άλλα σημεία (καταστήματα, εστιατόρια, ξενο-
δοχεία, ιατρεία κ.λπ.) λόγω της ιδιαίτερης φύσης των 
απορριμμάτων που πρέπει να αποκομίζονται άμεσα.

3. Τη μηχανή οδοσάρωσης με το σάρωθρο στους δρό-
μους των οικισμών κατά τις απογευματινές και νυχτερι-
νές ώρες λόγω έλλειψης κυκλοφοριακού φόρτου.

4. Τον οδοκαθαρισμό των κεντρικών δρόμων και των 
πλατειών των τριών οικισμών λόγω μεγάλης προσέλευ-
σης του κοινού κατά τις νυχτερινές ώρες και κατά τις 
απογευματινές κατά τη θερινή περίοδο.

5. Τις ανάγκες ευπρεπισμού των Κοινόχρηστων Χώ-
ρων του Δήμου πριν και μετά την υλοποίηση εκδηλώ-
σεων, θρησκευτικών εορτών, εκδηλώσεων μνήμης και 
τιμής που πραγματοποιούνται κατά τις επίσημες αργίες 
(Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Θεοφάνεια, Απόκριες, Κα-
θαρά Δευτέρα, Πάσχα, 25η Μαρτίου, Δεκαπενταύγου-
στος, 28η Οκτωβρίου, Αγίου Βησσαρίωνος πολιούχο 
της νήσου).

6. Την συστηματική αποκομιδή των βαρέων ογκωδών 
αντικειμένων

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για τους 
Υπαλλήλους της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτρο-
φωτισμού Αποχέτευσης του Δήμου Μεγανησίου πέρα 
από το κανονικό ωράριο κατά τις απογευματινές ώρες 
για την ομαλή, απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία του 
Δήμου Μεγανησίου για εποχικές, έκτακτες και επείγου-
σες ανάγκες ως ακολούθως:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση των κάτωθι 
υπαλλήλων του Δήμου Μεγανησίου για το έτος 2022 
μέχρι 240 ώρες ανά Μόνιμο και υπάλληλο ΙΔΑΧ.

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΔΕ 29 ΟΔΗΓΩΝ ΔΥΟ(2) ΑΤΟΜΑ:
Μαρκεζίνης Ανδρέας του Γερασίμου και Δάγλας Αν-

δρέας του Θεοδώρου.
ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΥΟ (2) ΑΤΟΜΑ:
Μαραβέλης Λάμπρος του Κωνσταντίνου και Δήμος 

Βασίλειος του Δημητρίου.
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΔΕ 29 ΟΔΗΓΩΝ ΕΝΑ (1) ΑΤΟΜΟ: 
Αργυρός Σπυρίδων του Αποστόλου.
ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΑΤΟΜΑ:
Ζαβιτσάνος Ιωάννης του Θεόδωρου και Αυγερινός 

Ιωάννης του Ζώη.
Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπι-

κού, ως ανωτέρα, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις 
ανάγκες της Υπηρεσίας.

Η βεβαίωση πραγματοποίησης των ωρών εργασίας 
των εργαζομένων θα γίνεται με την έγκριση δημάρχου 
του Δημάρχου του Δήμου Μεγανησίου.

Η απαιτούμενη δαπάνη για την Υπηρεσία Καθαρι-
ότητας και Ηλεκτροφωτισμού Αποχέτευσης θα καλυ-
φθεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ:20-6012 με το ποσό των 
500,00€ και του ΚΑΕ:20-6022 με το ποσό των 500,00€ 
προϋπολογισμού έτους 2022.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπι-
κού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις 
ανάγκες της Υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κατά την παρ. Α.1 του άρ-
θρου 20 του ν. 4354/2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μεγανήσι, 13 Ιανουαρίου 2022

Ο Δήμαρχος

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΓΛΑΣ   

Ι

Αριθμ. απόφ. 13 (3)
 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για τον πρα-

κτικογράφο του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγα-

νησίου. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/ 

2010.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 48 του ν. 3584/2007.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.

4. Την υπό στοιχεία 2/1015/ΔΕΠ/05.01.2016 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομικών.

5. Την υπ’ αρ. 223/2021 απόφαση Δημάρχου περί κα-
θηκοντολόγιο υπαλλήλων και ορισμού πρακτικογράφου 
του Δημοτικού Συμβουλίου.

6. Τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου Μεγανησίου (Β΄ 645/ 
2019).

7. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο 
Δήμο Μεγανησίου.

8. Την υπ’ αρ. 71/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβου-
λίου του Δήμου Μεγανησίου για την έγκριση του προϋ-
πολογισμού έτους 2022.

9. Την υπ’ αρ. 227064/28-12-2021 απόφαση του Συ-
ντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία εγκρίθηκε η υπ’  
αρ. 71/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 
Μεγανησίου.

10. Ότι για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης υπάρχει 
επαρκής εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑΕ: 10-6012 με 
ποσό ύψους 6.000,00€, στον προϋπολογισμό του έτους 
2022, αποφασίζει:

Εγκρίνει την υπερωριακή απασχόληση μέχρι 240 ώρες 
για το έτος 2022 για τον μόνιμο υπάλληλο, Μάντζαρη 
Πάνο, κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ο οποίος με 
την απόφαση Δημάρχου, έχει ορισθεί, για την σύνταξη 
και τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δη-
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεγανησίου, οι οποίες 
πραγματοποιούνται κατά τις απογευματινές ώρες.

Η δαπάνη που θα προκληθεί, θα βαρύνει τον 
Κ.Α.Ε:10-6012, του προϋπολογισμού του Δήμου, οικο-
νομικού έτους 2022, στον οποίο έχει εγγραφεί επαρκής 
πίστωση ύψους 6.000,00€ ευρώ.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπι-
κού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις 
ανάγκες της Υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κατά την παρ. Α.1 του άρ-
θρου 20 του ν. 4354/2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μεγανήσι, 13 Ιανουαρίου 2022

Ο Δήμαρχος

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΓΛΑΣ   
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*02000641401220004*

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,




