
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ανάθεση στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης της διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης 
του Ιδιαίτερου Γραφείου του Υπουργού Επικρα-
τείας, Κυριάκου Πιερρακάκη.

2 Ειδική Πιστοποίηση Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής 
Φροντίδας του Ν.Π.Ι.Δ.: Πανελλαδική Συνομο-
σπονδία Ελλήνων Ρομά, με διακριτικό τίτλο 
«Ελλάν Πασσέ», Ειδική Πιστοποίηση Δευτερο-
βάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας των Ν.Π.Ι.Δ.: 
α) Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Ειδικές 
Ανάγκες Νομού Άρτας και β) Σύλλογος Γονέων 
Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό και 
Ατόμων με Αυτισμό και Νοητική Αναπηρία, με δι-
ακριτικό τίτλο «ΕΛΠΙΔΑ», Ανανέωση Ειδικής Πιστο-
ποίησης Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας 
των Ν.Π.Ι.Δ.: α) Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 
Μαθητών Ειδικών Σχολείων  - Ιδρυμάτων  - Θερα-
πευτηρίων και ΑΜΕΑ Νομού Λάρισας και β) Παν-
θεσσαλικός Σύλλογος Αναπήρων Πολιτών και 
Ανανέωση Ειδικής Πιστοποίησης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας του 
Ν.Π.Ι.Δ.: Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στή-
ριξης και Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με 
Αναπηρίες (ΑμεΑ), με διακριτικό τίτλο «Ο ΣΩΤΗΡ».

3 Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή 
Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών σε Προϊστάμενο 
Διεύθυνσης που υπάγεται στην οικεία Γενική Διεύ-
θυνση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Υ73 (1)
Ανάθεση στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνη-

σης της διοικητικής και οικονομικής υποστήρι-

ξης του Ιδιαίτερου Γραφείου του Υπουργού Επι-

κρατείας, Κυριάκου Πιερρακάκη .

 Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4622/2019 «Επιτε-

λικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κε-
ντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

2. Το π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη 
του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της “Νέας 
Δημοκρατίας” (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» (Α΄ 118).

3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (A΄ 121 διόρθωση σφάλματος Α΄ 126).

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

5. Την υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επι-
κρατείας» (Β΄ 2902).

6. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ανατίθεται στις αρμόδιες οργανικές μονάδες του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η διοικητική και 
οικονομική υποστήριξη του Ιδιαίτερου Γραφείου του 
Υπουργού Επικρατείας Κυριάκου Πιερρακάκη.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2020

Ο Πρωθυπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. Δ14/48832/626 (2)
Ειδική Πιστοποίηση Πρωτοβάθμιας Κοινωνι-

κής Φροντίδας του Ν.Π.Ι.Δ.: Πανελλαδική Συ-

νομοσπονδία Ελλήνων Ρομά, με διακριτικό 

τίτλο «Ελλάν Πασσέ», Ειδική Πιστοποίηση Δευ-

τεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας των Ν.Π.Ι.Δ.: 

α) Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Ειδικές 

Ανάγκες Νομού Άρτας και β) Σύλλογος Γονέων 

Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό και 

Ατόμων με Αυτισμό και Νοητική Αναπηρία, με 

διακριτικό τίτλο «ΕΛΠΙΔΑ», Ανανέωση Ειδικής 

Πιστοποίησης Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φρο-

ντίδας των Ν.Π.Ι.Δ.: α) Σύλλογος Γονέων και Κηδε-

μόνων Μαθητών Ειδικών Σχολείων - Ιδρυμάτων - 

Θεραπευτηρίων και ΑΜΕΑ Νομού Λάρισας και 

β) Πανθεσσαλικός Σύλλογος Αναπήρων Πολιτών 

και Ανανέωση Ειδικής Πιστοποίησης Πρωτοβάθ-

μιας και Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας 

του Ν.Π.Ι.Δ.: Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής 

Στήριξης και Δημιουργικής Απασχόλησης Ατό-

μων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), με διακριτικό τίτλο 

«Ο ΣΩΤΗΡ». 

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 5 του ν. 2646/1998 «Ανάπτυξη του Εθνικού 

Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 236),

2. του εδάφιο δ΄των παρ. 1 και 2 του άρθρου 7 του 
ν. 3106/2003 «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος 
Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 30),

3. την παρ. 3 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87),

4. το εδάφιο  α΄ της παρ.  1 του άρθρου  3 του 
ν. 3895/2010 «Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, 
οργανισμών και φορέων του δημοσίου τομέα» (Α΄ 206),

5. το άρθρο 9 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41),
6. το άρθρο 7 του ν. 4455/2017 «Εθνικό Μητρώο Φορ-

τοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοι-
νωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 22),

7. το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄ 133),

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. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α΄ 168),

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

11. την υπό στοιχεία Γ.Π..:Π2γ/οικ.59633/2011 
απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης «Καθορισμός της μορφής του Αριθμού 
Μητρώου, στο Εθνικό Μητρώο και στο Μητρώο Πε-
ριφερειακών Ενοτήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντί-
δας Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
καθώς και στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυ-
βερνητικών Οργανώσεων. Στοιχεία και Διαδικασία 
Εγγραφής» (Β΄ 1310),

12. την υπό στοιχεία Π(2)γ/οικ. 34029/10-4-2012 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης «Πιστοποίηση Φορέων Παροχής 
Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας του Ιδιωτικού Τομέα 
μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και ΜΚΟ Εθελοντικού 
χαρακτήρα» (Β΄ 1163),

13. τις εισηγήσεις σκοπιμότητας των αρμόδιων Περι-
φερειακών ενοτήτων,

14. τη θετική γνωμοδότηση του Ε.Κ.Κ.Α σχετικά με την 
πιστοποίηση των Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
ως φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, 
που μας διαβιβάστηκε με το υπ’ αρ. 9859/26-11-2020 
έγγραφό του,

15. το γεγονός ότι βάσει του ν. 4455/2017 (Α’ 22) έχει 
πραγματοποιηθεί η εγγραφή των φορέων στο Ηλεκτρο-
νικό Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φρο-
ντίδας,

16. το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Α. Την Πιστοποίηση ως φορέα παροχής υπηρεσιών 
Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπι-
κού χαρακτήρα του Ν.Π.Ι.Δ.:

- Πανελλαδική Συνομοσπονδία Ελλήνων Ρομά, με δια-
κριτικό τίτλο «Ελλάν Πασσέ», και έδρα στην Αθήνα.

Β. Την Πιστοποίηση ως φορέων παροχής υπηρεσιών 
Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκο-
πικού χαρακτήρα των Ν.Π.Ι.Δ.:

α) Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Ειδικές Ανά-
γκες Νομού Άρτας, με έδρα στο Πέτα Ν. Άρτας.

β) Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με 
Αυτισμό και Ατόμων με Αυτισμό και Νοητική Αναπηρία, 
με διακριτικό τίτλο «ΕΛΠΙΔΑ», με έδρα στη Θεσσαλονίκη.

Γ. Την Ανανέωση της Πιστοποίηση ως φορέων παροχής 
υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα των Ν.Π.Ι.Δ.:

α) Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών Ειδικών 
Σχολείων - Ιδρυμάτων - Θεραπευτηρίων και ΑΜΕΑ Νο-
μού Λάρισας, με έδρα στη Λάρισα.

β) Πανθεσσαλικός Σύλλογος Αναπήρων Πολιτών, με 
έδρα στη Λάρισα.
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Δ. Την Ανανέωση της Πιστοποίησης ως φορέων πα-
ροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
των Ν.Π.Ι.Δ.:

- Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης και Δη-
μιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), 
με διακριτικό τίτλο «Ο ΣΩΤΗΡ», με έδρα στη Θεσσαλονίκη.

Η διάρκεια της ειδικής πιστοποίησης είναι τέσσερα (4) 
έτη από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2020

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΥ

Ι

    Αριθμ. 109793 (3)
Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή 

Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουρ-

γείου Υποδομών και Μεταφορών σε Προϊστάμενο 

Διεύθυνσης που υπάγεται στην οικεία Γενική 

Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών και Με-

ταφορών. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 1 του άρθρου 109 και της παρ. 2δ του άρ-

θρου 41 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α΄ 133),

β) της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4664/2020 με την 
οποία προστίθενται τέσσερα νέα εδάφια στην παρ. 9 του 
άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), (Α΄ 32),

γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), και του άρ-
θρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),

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

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

στ) του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151),

ζ) της υπό στοιχεία οικ. 53497/2248/11-7-2018 από-
φασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Το-
ποθέτηση προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οχη-
μάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών» (ΑΔΑ: 64Λ8465ΧΘΞ - ΑΘ0).

2. Την ανάγκη να διασφαλισθεί η εύρυθμη και αποδο-
τική λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης Οχημάτων και 
Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μετα-
φορών και να περιορισθεί η γραφειοκρατία.

3. Την υπ’ αρ. 118/12-3-2020 εισήγηση του Γενικού 
Διευθυντή Οχημάτων και Εγκαταστάσεων για τη μετα-
βίβαση αρμοδιοτήτων ή δικαιώματος υπογραφής.

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Μεταβιβάζεται στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τε-
χνολογίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Με-
ταφορών και σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύ-
ματός του στο νόμιμο αναπληρωτή αυτού, το δικαίωμα 
να υπογράφει με «εντολή του Προϊσταμένου της Γενικής 
Διεύθυνσης Οχημάτων και Εγκαταστάσεων» πράξεις, με 
τις οποίες χορηγείται έγκριση τύπου για τα κάθε κατηγο-
ρίας αυτοκίνητα οχήματα, τις μοτοσικλέτες, τα ρυμουλ-
κούμενα, τα μοτοποδήλατα, τα εξαρτήματα αυτών, ως 
και τα αντίστοιχα δελτία κοινοποίησης και τις αποφάσεις 
τέλους σειράς αυτών.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Παπάγου, 25 Νοεμβρίου 2020

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ   
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*02052950212200004*

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,
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