
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’  αρ. 80016/31-08-2022 
απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και 
καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται 
από την Επιθεώρηση Εργασίας για παραβάσεις: 
α) κοινής εργατικής νομοθεσίας, β) βίας και παρε-
νόχλησης στην εργασία, γ) συστήματος ψηφιακής 
κάρτας εργασίας, καθώς και δ) για ευθέως αποδει-
κνυόμενες παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας και 
υγείας και ασφάλειας στην εργασία» (Β’ 4629).

2 Κατανομή ενός (1) Μονίμου εξ Εφεδρείας Αξι-
ωματικού (ΜΕΕ) στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού 
(Υπουργείο Εθνικής Άμυνας).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 13364  (1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 80016/31-08-2022 από-

φασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και 

καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται 

από την Επιθεώρηση Εργασίας για παραβάσεις: α) 

κοινής εργατικής νομοθεσίας, β) βίας και παρενό-

χλησης στην εργασία, γ) συστήματος ψηφιακής 

κάρτας εργασίας, καθώς και δ) για ευθέως απο-

δεικνυόμενες παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας 

και υγείας και ασφάλειας στην εργασία» (Β’ 4629) .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4808/2021 «Για την Προστασία της Εργασίας - 

Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» - 
Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης 

στον κόσμο της εργασίας - Κύρωση της Σύμβασης 187 
της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για Πλαίσιο Προώ-
θησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία - Εν-
σωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 
για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της 
ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες 
ρυθμίσεις» (Α’ 101) και ιδίως το άρθρο 22 αυτού, με την 
παρ. 3 του οποίου δίδεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων να κατηγοριοποιή-
σει περαιτέρω τις παραβάσεις του άρθρου 19 του ίδιου 
νόμου, εξειδικεύοντας τα κριτήρια, καθορίζοντας τη 
μέθοδο υπολογισμού του ύψους του προστίμου και να 
προβλέπει περιπτώσεις στις οποίες το πρόστιμο μπορεί 
να αναπροσαρμόζεται, καθώς και το άρθρο 123 αυτού, 
για την ταχεία επιβολή προστίμων - τροποποίηση του 
άρθρου 24 του ν. 3996/2011.

2. Τις παρ. 1Α και 2 του άρθρου 24 του ν. 3996/2011 
«Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, 
ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 170).

3. Το άρθρο 68 του ν. 4756/2020 «Μέτρα ενίσχυσης 
των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, 
κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την 
ενίσχυση των ανέργων» (Α’ 235), όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 41 του ν. 4778/2021 (Α’ 26).

4. Το άρθρο δέκατο τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντι-
μετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64) η οποία κυρώθηκε με το 
άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

5. Τα άρθρα ένατο, δέκατο και ενδέκατο της από 
20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κα-
τεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών 
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη 
της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη δι-
ασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της δημόσιας διοί-
κησης» (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 
ν. 4683/2020 (Α’ 83).
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6. Το άρθρο δωδέκατο της από 1.5.2020 Πράξης Νο-
μοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την 
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της παν-
δημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην 
κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104).

7. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133) και ιδίως την παρ. 22 του άρθρου 119 αυτού, 
σε συνδυασμό με το άρθρο 90 του Κώδικα της νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 
(π.δ. 63/2005, Α’ 98).

8. Το άρθρο 10 του ν. 4554/2018 «Ασφαλιστικές και 
συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης 
εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - 
Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 130).

9. Τον Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια 
των εργαζομένων (ν. 3850/2010, Α’ 84).

10. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 81/1947 Διεθνούς Συμ-
βάσεως «Περί Επιθεωρήσεως της εργασίας εις την βι-
ομηχανίαν και το εμπόριον», η οποία κυρώθηκε με τον 
ν. 3249/1955 (Α’ 139).

11. 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).

12. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

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

14. Το π.δ. 6/2022 «Σύσταση και μετονομασία Γενικών 
Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α’ 17).

15. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης» (Α’ 168).

16. Την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 από-
φαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-
ων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής 
εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 
(ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυνα-
μικού (ΟΑΕΔ)» (Β’ 3520).

17. Την υπ’ αρ. 46561/8369/9-10-2017 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών «Εφαρμογή της 
παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3996/2011, όπως αντικατα-
στάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 80 του ν. 4144/2013» 
(Β’ 3677).

18. Την υπ’ αρ. 4691/1491/23-3-2012 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης «Καθορισμός των ποσοστών που εισπράτ-
τονται ως έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού, όταν 
επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 24 και 
της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 3996/2011» 
(Β’ 1106).

19. Την υπ’ αρ. 16909/19-12-2003 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Απόδοση μέρους εισπρατ-
τομένου προστίμου στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας 
(ΑΣΕ)» (Β’ 1892), όπως τροποποιήθηκε με την 120151/ 
17-5-2005 (Β’ 705) κοινή υπουργική απόφαση.

20. Την υπ’ αρ. 27397/122/19.08.2013 κοινή απόφαση 
του Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλειας και Πρόνοιας «Επιβολή διοικητικών κυρώσεων 
για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή 
Εργασίας» (Β’ 2062).

21. Την υπ’ αρ. 29164/755/27-06-2019 απόφαση της 
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και 
καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από 
του Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας (ΣΕΠΕ)» (Β’ 2686).

22. Την υπό στοιχεία 60201/Δ7.1422/20-12-2019 από-
φαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός 
ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεω-
ρητές Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας (ΣΕΠΕ)» (Β’ 4997).

23. Την υπ’ αρ. 6375/20.01.2023 εισήγηση της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με την 
οποία από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο
Η υπ’  αρ. 80016/31-08-2022 υπουργική απόφαση 

τροποποιείται ως προς την παράβαση με Α/Α 51 του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι και του ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑΤΟΣ Ι, αντίστοιχα, και ως προς τις παραβάσεις με 
Α/Α 32 και 73 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ και του ΣΥΜΠΛΗ-
ΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ, αντίστοιχα, αυτής, οι 
οποίες αναδιατυπώνονται ως εξής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
...

51 Μη υποβολή Προγράμματος Ωρών Εργασίας ή 
Δήλωσης Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
….

51 
Άρθρο 16 παρ. 6 του ν. 2874/2000 (Α’ 286) και 
υπ’ αρ. 49758/26.05.2022 (Β’ 2668) υπουργική 
απόφαση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
...

32

Μη υποβολή Συμπληρωματικού 
Πίνακα Προσωπικού και Ωρών 
Εργασίας ή Δήλωσης Οργάνωσης 
Χρόνου Εργασίας, σε περίπτωση 
τροποποίησης του ωραρίου ή της 
οργάνωσης του χρόνου εργασίας για 
πλήρως απασχολούμενο

600€
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73

Μη υποβολή Συμπληρωματικού 
Πίνακα Προσωπικού και Ωρών 
Εργασίας ή Δήλωσης Οργάνωσης 
Χρόνου Εργασίας, σε περίπτωση 
τροποποίησης του ωραρίου ή της 
οργάνωσης του χρόνου εργασίας για 
μερικώς απασχολούμενο

2.000€

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
….

32

Άρθρο 80 παρ. 1 περ. α’ του ν. 4144/2013 
(Α’ 88), όπως η παρ. 1 αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 36 του ν. 4488/2017 (Α’ 137), 
και περ. β’, όπως αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 12 του ν. 4554/2018 (Α’ 130) και 
άρθρο 5 παρ. 18 της υπό στοιχεία 40331/
Δ1.13521/2019 (Β’ 3520) υπουργικής 
απόφασης, όπως αυτή ισχύει, και υπ’ αρ. 
49758/26.05.2022 (Β’ 2668) υπουργική 
απόφαση

73

Άρθρο 38 παρ. 11 του ν. 1892/1990 (Α’ 101), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 59 του 
ν. 4635/2019 (Α’ 167) και άρθρο 80 παρ. 1 
περ. α’ του ν. 4144/2013 (Α’ 88), όπως η 
παρ. 1 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 
του ν. 4488/2017 (Α’ 137), και περ. β’, όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 του 
ν. 4554/2018 (Α’ 130), και άρθρο 5 παρ. 18 της 
υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/2019 (Β’ 3520) 
υπουργικής απόφασης, όπως αυτή ισχύει, και 
υπ’ αρ. 49758/26.05.2022 (Β’ 2668) υπουργική 
απόφαση

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’  αρ. 80016/31-08-2022 
υπουργική απόφαση.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη-
μοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2023

O Υπουργός 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ   

 Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./33/οικ.1924 (2)
Κατανομή ενός (1) Μονίμου εξ Εφεδρείας Αξι-

ωματικού (ΜΕΕ) στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού 

(Υπουργείο Εθνικής Άμυνας). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 119 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την 

Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων 
και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο 
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 - 2022 και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 105), την παρ. 21 του άρθρου ενά-
του του ν. 4057/2012 (Α’ 54) και την παρ. 5 του άρθρου  11 
του ν. 3833/2010 (Α’ 40).

2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιο-
τήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), το π.δ. 84/2019 «Σύ-
σταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» 
(Α’ 123) και το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών 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 Εσωτε-
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτή-
των και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/4/18396/Σχετ.33/ 
23-01-2023 απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006.

5. Το υπό στοιχεία Φ.400/13/255187/Σ.8290/24-11-2022 
έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας (ΓΕΝ).

6. 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).

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

Την κατανομή ενός (1) Μονίμου εξ Εφεδρείας Αξιωμα-
τικού (ΜΕΕ) στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Υπουργείο 
Εθνικής ‘Αμυνας).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2023

Ο Υπουργός
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ   



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ5874 Τεύχος B’ 618/09.02.2023

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,

*02006180902230004*




