
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ζητήματα εφαρμογής του άρθρου 17 της από 
30-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(Α΄ 75) για την περίοδο Νοεμβρίου 2020 και μετα-
γενέστερα.

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.151/110270/
Β6/2014 υπουργικής απόφασης «Εισαγωγή αθλη-
τών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση» (Β΄ 1920).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 123468 (1)
Ζητήματα εφαρμογής του άρθρου 17 της από 

30-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Α΄ 75) για την περίοδο Νοεμβρίου 2020 και με-

ταγενέστερα. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ANAΠΤΥΞΗΣ KAI ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε για 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

2. Το άρθρο δεκάτου εβδόμου της από 30-3-2020 Πρά-
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α΄ 75) όπως κυ-
ρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86) και τρο-
ποποιήθηκε με το άρθρο 134 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111) 
και την παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4728/2020 (Α΄ 186).

3. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο 
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020 … και άλλες δια-
τάξεις» (Α΄ 265).

4. Την κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων και Επικρατείας υπ’ αρ. 71383/8-07-2020 
«Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης 
και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης “Εναρ-
μόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής” έτους 
2020-2021, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου 

για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική 
Περίοδο 2014-2020» (B΄ 2774), όπως ισχύει.

5. 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).

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

7. Την υπ’ αρ. 85847/11-08-2020 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β΄ 3375).

8. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ.71342/6-11-2020 
(Β΄ 4899) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
πρόσθετη δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Προϋποθέσεις συνέχισης
της χρηματοδότησης στο πλαίσιο
της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής
και Επαγγελματικής ζωής» έτους 2020-2021

Στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής 
και Επαγγελματικής ζωής» έτους 2020-2021, η συνέχιση 
της χρηματοδότησης των δομών (και φορέων που τις 
λειτουργούν) παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξε-
νίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία, 
ήτοι:

- Βρεφικών Σταθμών
- Βρεφονηπιακών Σταθμών
- Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας
- Παιδικών Σταθμών
- Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)
- Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με 

Αναπηρία (ΚΔΑΠ - ΜΕΑ),
των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται στο πλαίσιο μέ-

τρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊου 
COVID-19 ή λόγω ύπαρξης κρούσματος/κρουσμάτων 
COVID -19, πραγματοποιείται ως εξής:

α) Οι πληρωμές προς τις δομές (ή φορείς που τις λει-
τουργούν) οι οποίες ανήκουν σε ΟΤΑ ή νομικά πρόσωπα 
αυτών, μηνός Νοεμβρίου 2020 και μεταγενέστερα [δυ-
νάμει του άρθρου δεκάτου εβδόμου της από 30-3-2020 
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Π.Ν.Π., του άρθρου 134 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111) και της 
παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4728/2020 (Α΄ 186)], πραγ-
ματοποιούνται κανονικά, σύμφωνα με το εγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της δράσης.

β) Οι πληρωμές προς τις δομές (ή φορείς που τις λει-
τουργούν) ιδιωτικού δικαίου (κερδοσκοπικού ή μη χα-
ρακτήρα), μηνός Νοεμβρίου 2020 και μεταγενέστερα 
[δυνάμει του άρθρου δεκάτου εβδόμου της από 
30-3-2020 Π.Ν.Π., του άρθρου 134 του ν. 4692/2020 
(Α΄ 111) και της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4728/2020 
(Α΄ 186)], πραγματοποιούνται κανονικά, σύμφωνα με 
το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δρά-
σεων υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις που πρέπει να 
πληρούνται σωρευτικά:

βα) για την περίοδο Νοεμβρίου 2020 και μεταγενέστε-
ρα, η δομή – εργοδότης δεν έχει θέσει σε αναστολή τις 
συμβάσεις εργασίας του αναλογούντος προσωπικού της 
(εκπαιδευτικού και βοηθητικού) που απαιτείται για την 
παροχή του συνόλου των υπηρεσιών [στο πλαίσιο της 
δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής 
Ζωής» περιόδου 2020-2021 βάσει των ενεργοποιημένων 
«αξιών τοποθέτησης» (vouchers)] σύμφωνα με το ισχύον 
θεσμικό πλαίσιο που διέπει την έκδοση άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας για κάθε δομή,

ββ) για την περίοδο Νοεμβρίου 2020 και μεταγενέ-
στερα, η δομή - εργοδότης δεν έχει αιτηθεί ή εισπράξει 
ούτε θα αιτηθεί ή εισπράξει οποιασδήποτε μορφής μη 
επιστρεπτέα οικονομική ενίσχυση που θεσμοθετείται ή 
θα θεσμοθετηθεί λόγω των συνεπειών της πανδημίας και 
των μέτρων για την ανάσχεση αυτής και δεν έχει κάνει 
χρήση της δυνατότητας καταβολής μειωμένου μισθώ-
ματος.

βγ) Η δομή – εργοδότης αποστέλλει στην ΕΕΤΑΑ με 
ηλεκτρονικό τρόπο υπεύθυνη δήλωση με την οποία 
βεβαιώνει ότι πληροί τις ως άνω προϋποθέσεις των 
εδαφίων βα) και ββ). Η χρονική περίοδος υποβολής της 
υπεύθυνης δήλωσης προσδιορίζεται από την ΕΕΤΑΑ.

Άρθρο 2
Λοιπές Δομές που συγχρηματοδοτούνται
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στα ΕΠ
του ΕΣΠΑ 2014-2020

Η χρηματοδότηση των Δομών μηνός Νοεμβρίου 2020 
και μεταγενέστερα, για πράξεις που συγχρηματοδοτού-
νται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο 
ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020, πέραν των αναφερομένων στο 
άρθρο 1 της παρούσης, των οποίων έχει ανασταλεί/ανα-
στέλλεται πλήρως ή μερικώς η λειτουργία, στο πλαίσιο 
μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορω-
νοϊού COVID-19 ή λόγω ύπαρξης κρούσματος/κρουσμά-
των COVID -19, συνεχίζεται κατά την διάρκεια της ως 
άνω αναστολής, αρχής γενομένης από την ημερομηνία 
έναρξης της αναστολής λειτουργίας εκάστης, σύμφωνα 
με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των 
πράξεων και πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζό-
μενα στα στοιχεία α, β.βα και β.ββ του άρθρου 1 της 
παρούσας. Η μη αναστολή των συμβάσεων εργασίας 
του προσωπικού αφορά στο αναλογούν ή προβλεπό-
μενο προσωπικό βάσει των ωφελουμένων ατόμων που 

αντιστοιχούν στην εν λόγω χρηματοδότηση ή/και βάσει 
του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου που διέπει την έκδοση 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για κάθε δομή ή, εν γένει, 
τη λειτουργία της.

Άρθρο 3
Διάρκεια της χρηματοδότησης

Η χρηματοδότηση που προβλέπεται στα άρθρα 1 και 2 
της παρούσης, πραγματοποιείται για το χρονικό διάστη-
μα ισχύος της από 30-03-2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 75) [όπως έχει 
τροποποιηθεί με το άρθρο 134 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111) 
και την παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4728/2020 (Α΄ 186)], 
και όπως κάθε φορά τροποποιείται και ισχύει. Τα απαι-
τούμενα δικαιολογητικά αποστέλλονται ηλεκτρονικά 
στην ΕΕΤΑΑ (για τη χρηματοδότηση που προβλέπεται 
στο άρθρο 1 της παρούσης) και στις οικείες ΕΥΔ ή/και 
δικαιούχους, ανάλογα με τον τρόπο υλοποίησης της 
δράσης (για τη χρηματοδότηση που προβλέπεται στο 
άρθρο 2 της παρούσης).

Άρθρο 4
Τελικές Διατάξεις

Οι ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από 
τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2020

Ο Υφυπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

I

    Αριθμ. Φ.153/159248/Α5 (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.151/110270/

Β6/2014 υπουργικής απόφασης «Εισαγωγή αθλη-

τών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση» (Β΄ 1920). 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 «Ερα-

σιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες δι-
ατάξεις» (Α΄ 121), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 
του άρθρου 18 του ν. 3708/2008 (Α΄ 210) και εν συνεχεία 
τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 17 του 
ν. 3748/2009 (Α΄ 29), την περ. 1 της παρ. Γ του άρθρου 45 
του ν. 3773/2009 (Α΄ 120), το άρθρο 53 του ν. 4049/2012 
(Α΄ 35), τις παρ. 1 έως 6 του άρθρου 38 του ν. 4115/2013 
(Α΄ 24) και τα άρθρα 13 και 30 του ν. 4726/2020 (Α΄ 181).

2. Τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 12 του άρθρου 18 
του ν. 3708/2008 «Καταπολέμηση της βίας με αφορμή 
αθλητικές εκδηλώσεις και άλλες διατάξεις», όπως αντι-
καταστάθηκε με την περ. 2 της παρ. Γ του άρθρου 45 του 
ν. 3773/2009 και συμπληρώθηκε με την περ. 5 της παρ. 3 
του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (Α΄ 8).

3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 38 του ν. 4115/ 
2013 «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και 
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Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίη-
σης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 
του άρθρου 26 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254).

4. Τις διατάξεις της παρ.  2 του άρθρου  26 του 
ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλ-
λες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2525/1997 «Ενιαίο 
Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθ-
μια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 188).

6. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.151/31559/Β6/
19-03-2009 κοινής υπουργικής απόφασης «Σύσταση 
επιτροπής επιλογής αθλητών για εισαγωγή στην Τρι-
τοβάθμια Εκπαίδευση» (Β΄ 544), όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με την υπό στοιχεία Φ.151/41772/
Β6/11-04-2012 όμοια (Β΄ 1291).

7. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.151/110270/
Β6/2014 «Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» (Β΄ 1920).

8. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.251/25089/Α5/2020 
υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πα-
νελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και 
εφεξής, με το “νέο” σύστημα του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 
(Α΄ 70) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167)» 
(Β΄ 643).

9. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.153/79899/Α5/2019 
υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση αποφοίτων Επαγ-
γελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά θέσεων του 
συνολικού αριθμού εισακτέων… και εφεξής» (Β΄ 1904 
και Β΄ 1940) όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 
Φ.153/40138/Α5/2020 (Β΄ 1904 και Β΄ 1940) (Β΄ 1106 και 
Β΄ 1501).

10. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ253/133030/Α5/
5-10-2020 «Καθορισμός της διαδικασίας εγγραφής των 
επιτυχόντων σε Τμήματα ή Σχολές των Ανωτάτων Εκπαι-

δευτικών Ιδρυμάτων και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών 
Ακαδημιών μέσω της συμμετοχής στις πανελλαδικές εξε-
τάσεις, από το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021 και εξής» 
(Β΄ 4486).

11. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώ-
νευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπη-
ρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

12. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

13. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/590/159152/Β1/20-11-2020 
εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Στο τέλος του άρθρου 3, προστίθεται παράγραφος 3, 

ως εξής:
«3. Ειδικά για τις εγγραφές του ακαδημαϊκού έτους 

2020 - 2021, λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν προ-
κύψει από την πανδημία του COVID-19, η εγγραφή των 
εισαγομένων αθλητών θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις της υπό στοιχεία Φ253/133030/Α5/5-10-2020 
“Καθορισμός της διαδικασίας εγγραφής των επιτυχό-
ντων σε Τμήματα ή Σχολές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημι-
ών μέσω της συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις, 
από το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021 και εξής” (Β΄ 4486).

Η απόφαση αυτή ισχύει για τις διαδικασίες εγγραφών 
της ειδικής κατηγορίας των επιτυχόντων διακριθέντων 
αθλητών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 20 Νοεμβρίου 2020

Η Υπουργός

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
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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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