
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Π48-12892/
16.04.2022 απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών 
«Σύσταση μη αμειβόμενης Ομάδας Εργασίας επε-
ξεργασίας προσχεδίου π.δ. σύνθεσης προσωπι-
κού αρχών Ε.Υ. του Υπουργείου Εξωτερικών και 
καθορισμού περιφερειών αρμοδιότητας Γραφεί-
ων Ο.Ε.Υ. και Γραφείων Δημόσιας Διπλωματίας 
του Υπουργείου Εξωτερικών, βάσει των διατάξε-
ων του ν. 4781/2021» (Β’ 1445), (ΑΔΑ: 609ΕΕ-Π1Ζ).

2 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.

3 Μεταβίβαση εξουσιοδότησης της υπογραφής σε 
ιεραρχικώς υφιστάμενα όργανα της Δημόσιας 
Οικονομικής Υπηρεσίας Καβάλας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Π48-22822 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Π48-12892/

16.04.2022 απόφασης του Υπουργού Εξωτερι-

κών «Σύσταση μη αμειβόμενης Ομάδας Εργασί-

ας επεξεργασίας προσχεδίου π.δ. σύνθεσης προ-

σωπικού αρχών Ε.Υ. του Υπουργείου Εξωτερικών 

και καθορισμού περιφερειών αρμοδιότητας Γρα-

φείων Ο.Ε.Υ. και Γραφείων Δημόσιας Διπλωματίας 

του Υπουργείου Εξωτερικών, βάσει των διατάξε-

ων του ν. 4781/2021» (Β’ 1445), (ΑΔΑ: 609ΕΕ-Π1Ζ).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 4 του άρθρου 285 του ν. 4781/2021 «Οργά-

νωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβού-

λιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς 
αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 31).

2. Την παρ. 3 του άρθρου 76 του ν. 4727/2020 «Ψηφι-
ακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομο-
θεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1024 - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

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

4. 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 περ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

5. Την υπό στοιχεία Π48-12892/16.04.2022 απόφαση 
του Υπουργού Εξωτερικών «Σύσταση μη αμειβόμενης 
Ομάδας Εργασίας επεξεργασίας προσχεδίου π.δ. σύν-
θεσης προσωπικού αρχών Ε.Υ. του Υπουργείου Εξω-
τερικών και καθορισμού περιφερειών αρμοδιότητας 
Γραφείων Ο.Ε.Υ. και Γραφείων Δημόσιας Διπλωματίας 
του Υπουργείου Εξωτερικών, βάσει των διατάξεων του 
ν. 4781/2021» (Β’ 1445), (ΑΔΑ: 609ΕΕ-Π1Ζ).

6. Την υπό στοιχεία Α.Π. Π7Π83β-5577/11.02.2022 
απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών «Σύσταση άμισθης 
θέσης Συντονιστή της Μεταρρύθμισης του Υπουργείου 
Εξωτερικών» (ΑΔΑ: ΡΗΧΛΕ-ΦΤ1).

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

1. Αντικαθίσταται η παρ. 1 της υπό στοιχεία Π48-12892/
16.04.2022 απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών «Σύ-
σταση μη αμειβόμενης Ομάδας Εργασίας επεξεργασίας 
προσχεδίου π.δ. σύνθεσης προσωπικού αρχών Ε.Υ. του 
Υπουργείου Εξωτερικών και καθορισμού περιφερειών 
αρμοδιότητας Γραφείων Ο.Ε.Υ. και Γραφείων Δημόσιας 
Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών, βάσει των δι-
ατάξεων του ν. 4781/2021» (Β’ 1445), (ΑΔΑ: 609ΕΕ- Π1Ζ), 
ως ακολούθως:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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«Τη σύσταση μη αμειβόμενης Ομάδας Εργασίας του 
Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία θα συγκροτηθεί με από-
φαση του Υπουργού Εξωτερικών και θα αποτελείται από:

α) Τον Προϊστάμενο της ΣΤ-Α’ Γενικής Διεύθυνσης Προ-
σωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης, ως Συντονιστή,

β) την Προϊσταμένη της ΣΤ-Β’ Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.),

γ) έναν εκπρόσωπο του Διπλωματικού Γραφείου του 
Υπουργού Εξωτερικών,

δ) τον Συντονιστή της Μεταρρύθμισης του Υπουργείου 
Εξωτερικών,

ε) έναν εκπρόσωπο του Γραφείου του Υπηρεσιακού 
Γενικού Γραμματέα,

στ) έναν εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Στρατηγικού και 
Επιχειρησιακού Σχεδιασμού,

ζ) έναν εκπρόσωπο της Β2 Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης 
και Διαχείρισης Ποιότητας, 

η) έναν εκπρόσωπο της Ε2 Διεύθυνσης Διεθνούς Επι-
κοινωνίας,

θ) έναν εκπρόσωπο της ΣΤ1 Διεύθυνσης Προσωπικού 
και Διοικητικής Οργάνωσης,

ι) έναν εκπρόσωπο της ΣΤ2 Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και

ια) έναν εκπρόσωπο της ΣΤ4 Διεύθυνσης Οικονομικής 
Διοίκησης, καθώς και τους αναπληρωτές τους.

Χρέη γραμματειακής υποστήριξης της Ομάδας Επε-
ξεργασίας ανατίθενται σε υπάλληλο του Κλάδου Διοι-
κητικού Προξενικού της ΣΤ1 Διεύθυνσης Προσωπικού 
και Διοικητικής Οργάνωσης.».

2. Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπό στοιχεία Π48-12892/
16.04.2022 (Β’ 1445), (ΑΔΑ: 609ΕΕ-Π1Ζ) απόφαση του 
Υπουργού Εξωτερικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Μαΐου 2022

Ο Υπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Ι

    Αριθμ. 42792 (2)
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. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

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

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

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

7. Την υποπαρ. ΙΑ.3 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου 
του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των 
ν. 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α’ 107).

8. Τα άρθρα 18 και 30 του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση 
του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμά-
των Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α’ 170).

9. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168).

10. Την 38866/21-4-2022 απόφαση του Υπουργού Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Καθορισμός κατώτατου 
μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλή-
λους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας» (Β’ 2030).

11. Την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 
απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής 
υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώ-
ρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολή-
σεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β’  3520), όπως 
τροποποιήθηκε 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) και 
υπ’ αρ. 90972/15-11-2021 (Β’ 5393), 106022/21-12-2021 
(Β’   6182), 109084/31-12-2021 (Β’  6355), και 9332/
2-2-2022 (Β’ 390) όμοιες, και ιδίως την παρ. 5.19 του άρ-
θρου 5 αυτής.

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

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

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 
από φασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υπο-
βολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατι-
κού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β’ 3520)», όπως τροποποιήθηκε 
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και ισχύει, για κάθε μεταβολή αποδοχών που προκύπτει 
από την υπ’ αρ. 38866/21-4-2022 απόφαση του Υπουρ-
γού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Καθορισμός 
κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους 
υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας» 
(Β’ 2030), έως 31/7/2022.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Μαΐου 2022

Ο Υπουργός

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. 18698 (3)
Μεταβίβαση εξουσιοδότησης της υπογραφής σε 

ιεραρχικώς υφιστάμενα όργανα της Δημόσιας 

Οικονομικής Υπηρεσίας Καβάλας.

  H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
(Δ.Ο.Υ.) ΚΑΒΑΛΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1α. Το Κεφ. Α’ του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις 

για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στό-
χων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα το άρθρο 7, την υποπαρ. β’ 
της παρ. 6 του άρθρου 14 και το άρθρο 41 αυτού.

1β. Τον ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 170), και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτού.

2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31.7.2017 
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσι-
οδότηση υπογραφής “Mε εντολή Διοικητή” σε όργανα 
της Φορολογικής Διοίκησης» (Β’2743) και ειδικότερα 
τις περ. 48, 68, 70, 71, 78, 79, 85 και 86 του πίνακα του 
άρθρου 1 αυτής.

3. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/
23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

4. Την υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Γ 1034581 ΕΞ2022/19.4.2022 
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων για την επιλογή και τοποθέτηση προϊστα-
μένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και 
Υποδιεύθυνσης των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών 
(Δ.Ο.Υ.) Α’ και Α’-Β’ τάξης των περιφερειών Κεντρικής, 
Δυτικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, της 
Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

5. Την ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργία της Υπη-
ρεσίας και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των φορολο-
γουμένων.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, 
αποφασίζουμε:

Την εκχώρηση, περαιτέρω, της εξουσιοδότησης υπο-
γραφής από την Προϊσταμένη της Δ.Ο.Υ.:

i) Στον Προϊστάμενο Υποδιεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Κα-
βάλας, για όσα αναφέρονται στις περ. 68, 70, 78 και 79 
(«Mε εντολή Διοικητή») και 71, 85 και 86 («Με εντολή 
Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ.») του πίνακα του άρθρου 1 της υπό 
στοιχεία Δ. ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31.7.2017 απόφασης 
του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

ii) Στoν Προϊστάμενο του Τμήματος Δικαστικού και 
Νομικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. Καβάλας («Με εντολή  
Διοικητή»), για όσα αναφέρονται στην περ. 48 του πί-
νακα του άρθρου 1 της υπό στοιχεία ΔΟΡΓ.Α. 1115805 
ΕΞ 2017/31.7.2017 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Καβάλα, 6 Μαΐου 2022

Η Προϊσταμένη

ΜΑΚΡΙΝΑ ΣΑΡΙΚΛΟΓΛΟΥ    
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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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