
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση των ποσοστών της παρ. 1 του άρ-
θρου 33 του ν. 4314/2014 για το ΕΠ Αλιεία Θάλασσα
2014-2020.

2 Προσωρινή είσοδος - έξοδος ατόμων από τους 
λιμένες Αγίας Μαρίνας Λέρου και Καρλοβασίου 
Σάμου και από τους αερολιμένες Καρπάθου και 
Χίου.

3 Σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου Συμβούλου Ακε-
ραιότητας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 44077 (1)
Τροποποίηση των ποσοστών της παρ. 1 του άρ-

θρου 33 του ν. 4314/2014 για το ΕΠ Αλιεία Θά-

λασσα 2014-2020. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 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. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α΄133).

3. Το ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο 
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005
(Α΄297) και άλλες διατάξεις» (Α΄265) και ειδικότερα της 
παρ. 1 του άρθρου 33 αυτού.

4. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων» (Α΄15).

5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομα-
σία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδι-
οτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 
μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119).

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

7. Την υπ’ αρ. 51875/7.5.2021 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

8. Την υπό στοιχεία 112012/ΕΥΘΥ/1046/2.11.2015 
(Β’ 2473) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανά-
πτυξης και Τουρισμού περί αναδιάρθρωσης της Ειδι-
κής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής σύμφωνα 
με την παρ. 2 του άρθρου 15 και του άρθρου 42 του
ν. 4314/2014 και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτής.

9. Την υπό στοιχεία C(2015) 7417/23.10.2015 εκτελε-
στική απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ, περί έγκρισης 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία Θάλασσα 
2014-2020».

10. Την υπ’ αρ. 112219/14.10.2021 απόφαση του Υφυ-
πουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Τροποποίηση των 
ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014 
για το ΕΠ Αλιεία Θάλασσα 2014-2020» (Β΄ 5004).

11. Το υπ’ αρ. 810/19.4.2022 (ορθή επανάληψη) έγ-
γραφο της ΕΥΔ ΕΠΑλΘ, περί αιτήματος υπερδέσμευσης.

12. Το υπ’ αρ. 43405/26.4.2022 ενημερωτικό σημείωμα 
της ΕΥΣΕ προς τον Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.

13. Τo υπ’ αρ. 43810/27.4.2022 εισηγητικό σημείωμα του 
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ προς 
τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Εισήγηση 
τροποποίησης των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 33 
του ν. 4314/2014 για το ΕΠ Αλιεία Θάλασσα 2014-2020».

14. Την ανάγκη της απρόσκοπτης συνέχισης του προ-
γραμματισμού της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος Αλιεία Θάλασσα 2014-2021 από την Ειδική 
Υπηρεσία Διαχείρισης.

15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ 2014-2020 
«Αλιεία Θάλασσα» ως ακολούθως:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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ΤΙΤΛΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗ-
ΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

(ΔΔ)

Ύψος Ενταγ-
μένων 

(ΟΠΣ:20/04/22)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΕΟΥ 
ΥΨΟΥΣ Π/Υ 

ΑΞΟΝΑ
(ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ)

ΑΝΩΤΑΤΟ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΝΤΑΞΕΩΝ ΕΠΙ

ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

2

Προαγωγή της
περιβαλλοντικά βιώσιμης, 

αποδοτικής ως προς τη
χρήση των πόρων,

καινοτόμου, ανταγωνιστικής 
και βασιζόμενης στη γνώση 

υδατοκαλλιέργειας

83.192.115 101.761.927 131.302.115 157,83%

4 Αύξηση της απασχόλησης 
και της εδαφικής συνοχής 70.500.000 40.091.192 107.980.686 153,17%

ΣΥΝΟΛΟ Ε.Π. 514.195.340 502.330.591 610.503.055 118,73%

Η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων του Άξονα 4 δεν μπορεί να υπερβεί το 153,17%. Σε επίπεδο 
Προγράμματος η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων δεν μπορεί να υπερβεί το 118,73% της συνο-
λικής χρηματοδότησης του προγράμματος.

Η Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος θα πρέπει να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για 
τη σταδιακή μείωση της υπερδέσμευσης.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 28 Απριλίου 2022

 Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 7001/9/51-α΄ (2)
Προσωρινή είσοδος - έξοδος ατόμων από τους 

λιμένες Αγίας Μαρίνας Λέρου και Καρλοβασίου 

Σάμου και από τους αερολιμένες Καρπάθου και 

Χίου. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 4251/2014 «Κώδι-

κας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄80),

β) της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2960/2001 «Εθνικός 
Τελωνειακός Κώδικας» (Α΄265),

γ) των άρθρων 20, 68 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄143),

δ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση 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 «Επιτελικό Κράτος: οργά-
νωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας δι-
οίκησης» (Α΄133),

ε) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (Α΄145),

στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α΄121) και Διορθώσεις Σφαλμάτων (Α΄126),

ζ) του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄155),

η) της υπό στοιχεία 339/26.07.2019 απόφασης 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο»
(Β΄3051) και

θ) της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄4805).

2. Τα υπό στοιχεία ΔΤΔ Β 1029030 ΕΞ 2022, ΔΤΔ
Β 1024419 ΕΞ 2022 και ΔΤΔ Β 1021317 ΕΞ 2022 έγγραφα 
της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων 
Κατανάλωσης της Α.Α.Δ.Ε.

3. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την υπό στοι-
χεία 8000/1/2022/33-α΄/21.4.2022 εισήγηση του Προϊστα-
μένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
και Επιτελικού Σχεδιασμού, από τις διατάξεις της παρού-
σας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος των A.Λ.Ε. 
2420404001, 2420403001 και 2420405001 του Π/Υ εξό-
δων του Ε.Φ. 1057.201.0000000 «Γενική Γραμματεία Δη-
μόσιας Τάξης» συνολικού εκτιμώμενου ύψους 759.303,36 
ευρώ για το διάστημα έως 30.11.2022, το οποίο θα προσ-
διοριστεί ειδικότερα κατά τις κείμενες διατάξεις περί με-
τακινήσεων, αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
1. Επιτρέπεται προσωρινά και για χρονικό διάστημα 

από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης έως 30 
Νοεμβρίου 2022 και για τις ώρες από 05:00 έως 23:00, η 
είσοδος προσώπων στο ελληνικό έδαφος και η έξοδος 
από αυτό, από τους λιμένες Αγίας Μαρίνας Λέρου και 
Καρλοβασίου Σάμου και από τους αερολιμένες Καρπά-
θου και Χίου.

2. Ο σχετικός διαβατηριακός έλεγχος ενεργείται με μέ-
ριμνα και ευθύνη του Αστυνομικού Τμήματος Λέρου για 
τον λιμένα Αγίας Μαρίνας Λέρου και του Αστυνομικού 
Τμήματος Καρλοβασίων για τον λιμένα Καρλοβασίου 
Σάμου, του Αστυνομικού Τμήματος Καρπάθου για τον 
αερολιμένα Καρπάθου και της Υποδιεύθυνσης Ασφα-
λείας Χίου για τον αερολιμένα της Χίου.

3. Ο σχετικός τελωνειακός έλεγχος ενεργείται με μέ-
ριμνα του Τελωνείου Λέρου για τον λιμένα Αγίας Μα-
ρίνας Λέρου και του Τελωνείου Σάμου για τον λιμένα 
Καρλοβασίου Σάμου, του Τελωνείου Καρπάθου για τον 
αερολιμένα Καρπάθου του Τελωνείου Χίου για τον αε-
ρολιμένα της Χίου.

Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-

σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Απριλίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Οικονομικών Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

 Ναυτιλίας και
Προστασίας του Πολίτη Νησιωτικής Πολιτικής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. 6722 (3)
Σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου Συμβούλου Ακε-

ραιότητας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 23 και την παρ. 1 του άρθρου 80 του

ν. 4795/2021 «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δη-
μοσίου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια 
διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση 
και την τοπική αυτοδιοίκηση» (Α’62).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄133) και ιδίως των άρθρων 82, 87, 91, και 95.

3. Την περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις» (Α΄143).

4. Το Κεφάλαιο ΙΑ’ «Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ», του ν. 4727/2020 (Α΄184).

5. Το άρθρο 7 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, 
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄131).

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

7. Το π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Δι-
οικητικής Ανασυγκρότησης» (Α΄161).

8. 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).

9. Την υπό στοιχεία Υ23/14.7.2021 διαπιστωτική πρά-
ξη του Πρωθυπουργού «Διαπιστωτική πράξη για τον 
διορισμό του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 549).

10. Την υπ’ αρ. οικ. 11699/19.5.2020 απόφαση του Δι-
οικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας «Οργανισμός της 
Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.)» (Β’1991).

11. Η υπ’ αρ. 38711/11.4.2022 επιστολή του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

12. Την υπ’ αρ. οικ.7463/17.3.2022 θετική γνώμη του Δι-
οικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που εκδόθηκε κατ’ 
εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 80 του ν. 4795/2021.

13. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΔΑ/Φ4Π/23/οικ.6388/
19.4.2022 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύ-
θυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών με την 
οποία βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται επιβάρυνση στον κρατικό 
προϋπολογισμό.

14. Την ανάγκη σύστασης Αυτοτελούς Γραφείου Συμ-
βούλου Ακεραιότητας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ατ-
τικής με σκοπό τη διασφάλιση του συστήματος αξιών, 
εμπιστοσύνης, σταθερότητας, αξιοπιστίας και λογοδο-
σίας του Ιδρύματος, καθώς και την παροχή υποστήριξης 
στην ακαδημαϊκή κοινότητα και στο προσωπικό του Πα-
νεπιστημίου, αποφασίζει:

Άρθρο 1
Τη σύσταση στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Αυ-

τοτελούς Γραφείου Συμβούλου Ακεραιότητας το οποίο 
υπάγεται στον Πρύτανη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του ν. 4795/2021. 

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Απριλίου 2022

Ο Υπουργός

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ   



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ20962 Τεύχος B’ 2113/28.04.2022

*02021132804220004*

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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