
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 13687 ΕΞ 2021/
11-5-2021 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας 
«Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων 
για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω 
της ανάρτησης στο Πρόγραμμα Διαύγεια των δα-
πανών των επιχορηγούμενων φορέων» (Β΄ 2009).

2 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης 
αξίας οκτακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και είκοσι 
λεπτών (876,20€) με Φ.Π.Α., της εταιρείας «ΑΡΠΕ-
ΔΩΝ Ι.Κ.Ε.» προς το Πυροσβεστικό Σώμα.

3 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξί-
ας επτακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ (744,00€) 
με Φ.Π.Α., της εταιρείας «ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣ-
ΤΙΚΗ & ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.» προς το Πυροσβεστικό 
Σώμα.

4 Χορήγηση άδειας ίδρυσης σε Μονάδα Φροντίδας 
Ηλικιωμένων, κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την 
επωνυμία «ΛΕΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕ-
ΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο 
ΛΕΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Κάτω Σχολάρι, Δήμος 
Θέρμης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 33345 ΕΞ 2022 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 13687 ΕΞ 

2021/11-5-2021 απόφασης του Υπουργού Επι-

κρατείας «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνι-

κών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της 

διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο Πρόγραμ-

μα Διαύγεια των δαπανών των επιχορηγούμενων 

φορέων» (Β΄ 2009).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-

φιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85),

2. του άρθρου 1 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώ-
νευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και κα-
θορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσι-
ών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119), του 
π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(Α΄ 121 και Α΄ 126 διορθώσεις σφαλμάτων),

3. της υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας» (Β΄ 2902),

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

5. της παρ. 49 του άρθρου 107 του ν. 4727/2020 «Ψη-
φιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νο-
μοθεσία 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),

6. του άρθρου 83 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυ-
βέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία 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),

7. της υπό στοιχεία 13687 ΕΞ 2021/11-5-2021 απόφα-
σης του Υπουργού Επικρατείας «Ρύθμιση λεπτομερεια-
κών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση 
της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο Πρόγραμμα 
Διαύγεια των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων» 
(Β΄ 2009),

8. της υπό στοιχεία 43315 ΕΞ 2021/7-12-2021 απόφα-
σης του Υπουργού Επικρατείας «Τροποποίηση της υπό 
στοιχεία 13687 ΕΞ 2021/ 11.5.2021 υπουργικής απόφα-
σης “Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων 
για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της 
ανάρτησης στο Πρόγραμμα Διαύγεια των δαπανών των 
επιχορηγούμενων φορέων”» (Β΄ 5706),

9. της υπό στοιχεία 12388 ΕΞ 2022/31-3-2022 απόφα-
σης του Υπουργού Επικρατείας «Τροποποίηση της υπό 
στοιχεία 13687 ΕΞ 2021/ 11.5.2021 υπουργικής απόφα-
σης “Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων 
για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της 
ανάρτησης στο Πρόγραμμα Διαύγεια των δαπανών των 
επιχορηγούμενων φορέων”» (Β΄ 1687).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Β. Την ανάγκη αντιμετώπισης προβλημάτων που πα-
ρατηρήθηκαν διαχρονικά κατά την υποβολή στοιχείων 
δαπανών από υπόχρεους φορείς κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 83 του ν. 4727/2020.

Γ. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Η παρ. 1 του άρθρου 9 της υπό στοιχεία 13687 ΕΞ 
2021/11-5-2021 (Β΄ 2009) υπουργικής απόφασης αντι-
καθίσταται ως εξής: «Στοιχεία που αφορούν δαπάνες συ-
ντελεσθείσες από 1-1-2015 έως 31-12- 2021 αναρτώνται 
μέχρι την 30η-9-2022».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Αυγούστου 2022 

Ο Υπουργός 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Ι

(2)
Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξί-

ας οκτακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και είκοσι λε-

πτών (876,20€) με Φ.Π.Α., της εταιρείας «ΑΡΠΕ-

ΔΩΝ Ι.Κ.Ε.» προς το Πυροσβεστικό Σώμα.

Με την υπό στοιχεία 46087 Φ.804.22/ 03-08-2022 από-
φαση του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου του 
Πυροσβεστικού Σώματος, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 «Κώδικας 
Κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών 
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 185), καθώς και της παρ. 5 του 
άρθρου 85 του ν. 4662/2020, γίνεται αποδεκτή η πρότα-
ση δωρεάς της εταιρείας «ΑΡΠΕΔΩΝ Ι.Κ.Ε.» εκτιμώμενης 
αξίας οκτακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και είκοσι λεπτών 
(876,20€) με Φ.Π.Α., που αφορά ένα (01) τεμάχιο Monitor 
29’’ LG 29WP500-B και ένα (01) τεμάχιο Lenovo Think 
centre M70s SFF - Intel Core i5 - 10400 για την κάλυψη 
των αναγκών της Π.Υ. Γαργαλιάνων.

Ο Διευθυντής Υποστήριξης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ

Ι

(3)
Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης 

αξίας επτακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ 

(744,00€) με Φ.Π.Α., της εταιρείας «ΠΥΡΑΜΙΔΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.» προς το 

Πυροσβεστικό Σώμα.

Με την υπό στοιχεία 48693 Φ.804.22/04-08-2022 από-
φαση του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου του 
Πυροσβεστικού Σώματος, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 «Κώδικας Κοι-
νωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 185), καθώς και της παρ. 5 του άρ-
θρου 85 του ν. 4662/2020, γίνεται αποδεκτή η πρόταση 
δωρεάς της εταιρείας «ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & 
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.» εκτιμώμενης αξίας επτακοσίων σαρά-

ντα τεσσάρων ευρώ (744,00€) με Φ.Π.Α., που αφορά ένα 
(01) πλυστικό μηχάνημα KARCHER για την κάλυψη των 
αναγκών του Π.Κ. Χερσονήσου της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου.

Ο Διευθυντής Υποστήριξης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ

Ι

Αριθμ. 562055(15856) (4)
Χορήγηση άδειας ίδρυσης σε Μονάδα Φροντί-

δας Ηλικιωμένων, κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 

με την επωνυμία «ΛΕΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΔΙΩ-

ΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ» και τον διακρι-

τικό τίτλο ΛΕΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Κάτω Σχολά-

ρι, Δήμος Θέρμης.

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α΄ 87).

2. Το π.δ. 133/2010 (Α΄ 226) που αφορά στον Οργανι-
σμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

3. Την υπ’ αρ. οικ. 81320+77909 (Β΄ 4302/2016) περί 
έγκρισης τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

4. Τον ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45).

5. Την υπ’ αρ. οικ.72217(1346)/2022 (Β΄ 458) απόφα-
ση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί μετα-
βίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφεριάρχες και 
παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

6. Την υπ’ αρ. οικ.144691(2746)/2022 (Β΄ 1485) από-
φαση του Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης, περί παροχής εξουσιοδότησης υπογρα-
φής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ 
ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊσταμένους των 
Υπηρεσιών έδρας και της Μητροπολιτικής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας..

7. Την υπό στοιχεία Π4β/οικ.3176/6-6-1996 υπουργι-
κή απόφαση «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας 
Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η) από ιδιώτες, 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα)» (Β΄ 455).

8. Την υπό στοιχεία Π1γ/οικ.81551/25-06-2007 υπουρ-
γική απόφαση «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό 
στοιχεία Π4β/οικ.3176/06-06-1996 (Β΄ 455) και υπό στοι-
χεία Π4β/οικ 4690/30-08-1996 (Β΄833) υπουργικών απο-
φάσεων περί προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας 
Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η) από ιδιώτες, 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα και μη κερδοσκοπικού αντί-
στοιχα» (Β΄ 1136).

9. Τον ν. 2345/1995 «Οργανωμένες υπηρεσίες παρο-
χής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 213), όπως αντικαταστάθηκε από 
τον ν. 4921/2022 (Α΄ 75).

10. Την υπ’ αρ. 59845/3-12-2012 κοινή υπουργική από-
φαση «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για 
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έργα και δραστηριότητες της Κατηγορίας Β της 6ης Ομά-
δας ’’Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανά-
πτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής’’ του 
Παραρτήματος VI της υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Β΄ 21) 
υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
και ειδικότερα για τα έργα και τις δραστηριότητες με α/α 
2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13 και 18» (Β΄ 3438).

11. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/ΟΙΚ.37674/16 υπουργική 
απόφαση «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουρ-
γικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και 
ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και 
υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 
του ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) , όπως αυτή έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει» (Β΄ 2471).

12. Τα άρθρα 7, 8, 11 και 54 του ν. 4837/2021 «Πρό-
ληψη και αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και 
παραμέλησης ανηλίκων, Πρόγραμμα ’’Κυψέλη’’ για την 
αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρε-
σιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς 
σταθμούς, διατάξεις για την προώθηση της αναδοχής 
και της υιοθεσίας, ’’Προσωπικός Βοηθός για τα Άτομα με 
Αναπηρία’’ και άλλες διατάξεις» (Α΄ 178), όπως τροποποι-
ήθηκε και διαμορφώθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του 
ν. 4921/2022 (Α΄ 75).

13. Την από 24/06/2022 αίτηση του νόμιμου εκπροσώ-
που της εταιρίας για χορήγηση άδειας ίδρυσης σε Μονά-
δας Φροντίδας Ηλικιωμένων, με την επωνυμία «ΛΕΩΝΙΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ» και 
τον διακριτικό τίτλο ΛΕΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Κάτω Σχο-
λάρι, Δήμος Θέρμης, με συνημμένα τα δικαιολογητικά 
(αρχιτεκτονικά σχέδια ).

14. Τα υπ’ αρ. 518960(7729)/21-07-2022 και 536976 
(7998)/29-07-2022 έγγραφα διαβίβασης των εγκεκριμέ-
νων από λειτουργικής άποψης αρχιτεκτονικών σχεδίων 
από την Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Μ.Ε. Θεσσαλο-
νίκης.

15. Την από 28-07-2022 συμπληρωματική αίτηση της 
εταιρίας με την κατάθεση των δικαιολογητικών( δήλωση 
υπαγωγής σε Π.Π.Δ., τοπογραφικού διαγράμματος ,κ.λπ.), 
αποφασίζουμε:

Την χορήγηση άδειας ίδρυσης σε Μονάδα Φροντίδας 
Ηλικιωμένων με την επωνυμία «ΛΕΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ» και τον διακριτικό 
τίτλο ΛΕΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, κερδοσκοπικού χαρακτή-
ρα, δυναμικότητας 98 (ενενήντα οκτώ) κλινών, σε κτίριο 
στο Κάτω Σχολάρι Δήμου Θέρμης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 5 Αυγούστου 2022

Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη
Η Προϊστάμενη της Διεύθυνσης

ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΑΡΔΑΒΑ 
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*02042871108220004*

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,


		2022-08-12T13:14:06+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




