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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 12715 (1)
Παράταση της υπ’ αρ. 5269/139/05.02.2021 κοι-

νής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ανώ-

τατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πο-

λιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2021 και 2022» 

(Β’ 430). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ - 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 11 του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοι-

νωνικής Ένταξης (ν. 4251/2014, A’ 80).
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98) 
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

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

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

5. To π.δ. 106/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Μετανά-
στευσης και Ασύλου» (Α’ 255).

6. To π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπλη-
ρωτή Υπουργού» (Α’ 5).

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

8. Τον ν. 4825/2021 «Αναμόρφωση διαδικασιών απε-
λάσεων και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, προ-
σέλκυση επενδυτών και ψηφιακών νομάδων, ζητήματα 
αδειών διαμονής και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς 
προστασίας, διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μετα-
νάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 157).

9. 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).

10. Την υπό στοιχεία Υ63/9.8.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Εξωτερικών, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη» (Β’ 3161).

11. Το π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 19).

12. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).

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

14. Την υπ’ αρ. οικ. 66224/2014 απόφαση των Υπουρ-
γών Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, 
Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός ειδικό-
τερων ζητημάτων σχετικά με τη διαδικασία καθορισμού 
του όγκου εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών και τη δια-
δικασία μετάκλησης για εξαρτημένη εργασία, εποχική 
απασχόληση, απασχόληση αλιεργατών και υψηλής ει-
δίκευσης» (Β’ 7/2015).

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

Την παράταση της υπ’ αρ. 5269/139/05.02.2021 (Β’ 430) 
κοινής υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό του 
ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολι-
τών τρίτων χωρών για τα έτη 2021 και 2022, όπως πα-
ρατάθηκε με την υπ’ αρ. 4877/7.1.2023 κοινή υπουργική 
απόφαση ως τις 31 Μαρτίου 2023.

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

 Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2023

Οι Υπουργοί

Ανάπτυξης  Αναπληρωτής
και Επενδύσεων Υπουργός Εξωτερικών

ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

Εργασίας και  Μετανάστευσης
Κοινωνικών Υποθέσεων και Ασύλου

ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

Ναυτιλίας και  Αγροτικής Ανάπτυξης
Νησιωτικής Πολιτικής και Τροφίμων

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ   

Ι

 Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./26/18412 (2)
Κατανομή προσωπικού στην Ανεξάρτητη Αρχή 

Δημοσίων Εσόδων. 

 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 τις παρ. 2 και 3 του άρ-
θρου 10 και το άρθρο 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 αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), το π.δ. 2/2021 
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 2) και το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και 
κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμμα-
τειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1-3-2011 
(Β’ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων 
και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Την υπ’ αρ. 03/2022 απόφαση του Δικαστηρίου της 
Ολομελείας του Αρείου Πάγου.

5. Το υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Β1121901ΕΞ. 2022 ΠΔ/
22-11-2022 αίτημα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων για την έκδοση απόφασης κατανομής.

6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του μονίμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαί-
ου Αορίστου Χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή προ-
σλαμβάνεται που διορίζεται ή προσλαμβάνεται στους 
φορείς της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4675/2021 (Α’ 6).

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κα-
τανομής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφα-
σίζουμε:

Την κατανομή ενός (1) ατόμου σε κενή οργανική θέση 
κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Τελωνειακών στην Ανεξάρτη-
τη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Τελωνειακές Υπηρεσίες της 
Περιφερειακής Ενότητας του Νομού Κιλκίς), σύμφωνα 
με το π.δ. 139/2000.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2023

Ο Υπουργός
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 9577 (3)
Κανονισμός Λειτουργίας της Ενιαίας Νομικής 

Υπηρεσίας της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας 

Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 5ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 16 του άρθρου 4 του ν. 3329/2005 «Εθνικό 

Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 81).

2. Την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π. οικ. 65128/16-09-2019 
απόφαση του Υπουργού Υγείας (Υ.Ο.Δ.Δ. 751) σχετικά 
με τον διορισμό του Σερέτη Φώτη στη θέση του Διοικητή 
της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, όπως η 
θητεία του παρατάθηκε σύμφωνα με την υπό σττοιχεία  
Γ4β/Γ.Π. οικ. 44310/28-07-2022 απόφαση του Υπουργού 
και της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας (Υ.Ο.Δ.Δ. 670).

3. 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).

4. Την υπ’ αρ. 107343/20.12.2022 (Β’ 6608) απόφαση 
του Διοικητή της 5ης Υ.Πε. περί σύστασης Ενιαίας Νομι-
κής Υπηρεσίας στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσα-
λίας και Στερεάς Ελλάδας, ως οργανική μονάδα επιπέδου 
Διεύθυνσης, αποτελούμενη από όλους τους δικηγόρους 
που υπηρετούν στους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας 
της περιοχής ευθύνης της.

5. Την υπ’ αρ. 109570/27.12.2022 απόφαση του Διοι-
κητή της 5ης Υ.Πε περί ανάθεσης καθηκόντων Αναπλη-
ρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης της Ενιαίας Νομικής 
Υπηρεσίας της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας 
και Στερεάς Ελλάδας, στη δικηγόρο του Γενικού Νοσο-
κομείου Λαμίας, Κανέτη Φωτεινή.

6. Το γεγονός ότι η προβλεπόμενη θέση Δικηγόρου παρ’ 
Αρείω Πάγω, με πάγια αντιμισθία, στο Ψηφιακό Οργανό-
γραμμα της ειδικής πλατφόρμας «Απογραφή Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου», είναι κενή έως σήμερα.

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

Την έκδοση του ακόλουθου Κανονισμού Λειτουργίας 
της «Ενιαίας Νομικής Υπηρεσίας της 5ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας».
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Άρθρο 1 
Σκοπός

Η Ενιαία Νομική Υπηρεσία της 5ης Υ.Πε (στο εξής: η Νο-
μική Υπηρεσία) αποτελείται απ’ όλους τους δικηγόρους 
με πάγια αντιμισθία ή τους νομικούς συμβούλους που 
υπηρετούν στη ΥΠΕ ή σε οποιονδήποτε φορέα παροχής 
υπηρεσιών υγείας στην περιοχή ευθύνης της. Για την πλη-
ρέστερη και αρτιότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων της η 
Νομική Υπηρεσία, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητή της 
ΥΠΕ, δύναται να συνεργάζεται με οιονδήποτε εξωτερι-
κό δικηγόρο με ειδική εξειδίκευση και για οποιαδήποτε 
υπόθεση η ενέργεια στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της. 
Η Ν.Υ. σκοπό έχει τη νομική καθοδήγηση των οργάνων 
της Υ.ΠΕ. και όταν ο Διοικητής κρίνει απαραίτητο των 
οργάνων διοικήσεως των φορέων παροχής υπηρεσιών 
Υγείας της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας καθώς και τη 
δικαστική ή εξώδικη υποστήριξη τους.

Άρθρο 2
Αρμοδιότητες

Προϊσταμένη της Ενιαίας Νομικής Υπηρεσίας, σύμ-
φωνα με το Ψηφιακό Οργανόγραμμα της ειδικής πλατ-
φόρμας «Απογραφή Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού 
Δημοσίου», ορίστηκε η Δικηγόρος Λαμίας Φωτεινή Κα-
νέτη και καταλαμβάνει τη προβλεπόμενη και κενή έως 
σήμερα θέση Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, με πάγια 
αντιμισθία, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 σχετικά και 
έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

Η Προϊσταμένη της Ενιαίας Νομικής Υπηρεσίας έχει 
τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Εποπτεύει και συντονίζει τη δράση:
i. Των υπηρετούντων δικηγόρων με πάγια αντιμισθία 

και των νομικών συμβούλων που κατέχουν οργανικές 
θέσεις στην ΔΥΠΕ και τους φορείς παροχής υπηρεσιών 
υγείας της περιφέρειάς της και

ii. των εξωτερικών δικηγόρων που ορίζονται με απο-
φάσεις των Διοικητών των Φ.Π.Υ.

β) Συγκαλεί συσκέψεις που λαμβάνουν χώρα καθ’ οι-
ονδήποτε δυνατό τρόπο, όλων η μερικών εκ των δικη-
γόρων με πάγια αντιμισθία, των νομικών συμβούλων και 

των εξωτερικών δικηγόρων που τους έχει ανατεθεί καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο, ο χειρισμός οιασδήποτε υποθέσεως 
εκ μέρους της ΔΥΠΕ ή φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας 
της περιοχής της, με σκοπό την εναρμόνιση και ενιαία 
αντιμετώπιση των ζητημάτων αρμοδιότητας νομικών 
υπηρεσιών και νομικών γραφείων.

γ) Συμβάλλει στη διαμόρφωση ενιαίας νομικής αντιμε-
τωπίσεως νομικών ζητημάτων που αφορούν όλους ή με-
ρικούς των φορέων παροχής υγείας της οικείας περιοχής.

δ) Τηρεί Βάση Δεδομένων Γνωμοδοτήσεων και προ-
τάσεων.

ε) Αναθέτει σε άλλον δικηγόρο ή νομικό σύμβουλο 
της Νομικής Υπηρεσίας, τον χειρισμό υποθέσεως ή την 
διεκπεραίωση ενεργείας, από αυτόν που είχε καθ’ οιον-
δήποτε τρόπο αρχικά ανατεθεί.

ζ) Κατ’ εντολή του Διοικητή της 5ης ΥΠΕ διατυπώνει 
γνώμη για τη νομιμότητα κάθε απόφασης ή πράξης των 
οργάνων της οικείας ΔΥΠΕ ή οιουδήποτε φορέα παροχής 
υπηρεσιών υγείας.

η) Κατ’ εντολή του Διοικητή της 5ης ΥΠΕ διατυπώ-
νει και υποβάλλει παρατηρήσεις για τη νομιμότητα 
ενεργειών ή σχεδίων που προτείνονται από τις αρμό-
διες διευθύνσεις ή τμήματα της ΔΥΠΕ Και των φορέων 
παροχής υπηρεσιών Υγείας της οικείας υγειονομικής 
περιφέρειας.

θ) Παρίσταται στις συνεδριάσεις του Πειθαρχικού 
Συμβούλιο Ιατρών Ε.Σ.Υ. κάθε φορά που της ζητείται για 
επίλυση και γνωμοδότηση επί ανακυπτόντων νομικών 
προβλημάτων.

Άρθρο 3
Από τις παραπάνω αρμοδιότητες και από τις διατάξεις 

της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δα-
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Λάρισα, 1 Φεβρουαρίου 2023

Ο Διοικητής

ΦΩΤΗΣ ΣΕΡΕΤΗΣ   
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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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