
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.956.2/7/ 
1216404/Σ.1201/09-03-2022 απόφασης του Υφυ-
πουργού Εθνικής Άμυνας «Έγκριση καταστατικού 
Οικοδομικού Συνεταιρισμού Μονίμων Αξιωματι-
κών Ελληνικού Στρατού (ΟΣΜΑΕΣ)».

2 Καθορισμός αριθμού των επιτρεπόμενων κατ’ 
έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των Γραμ-
ματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

3 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 8440/24.2.2011 υπουρ-
γικής απόφασης «Καθορισμός λειτουργίας των 
σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών 
θεμάτων αυτών» (Β’ 318).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ.956.2/8/1250828/Σ.1242 (1)
   Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.956.2/7/ 

1216404/Σ.1201/09-03-2022 απόφασης του Υφυ-

πουργού Εθνικής Άμυνας «Έγκριση καταστατι-

κού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Μονίμων Αξι-

ωματικών Ελληνικού Στρατού (ΟΣΜΑΕΣ)». 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη: 
α. Τις διατάξεις
(1) Της παρ. 3 του άρθρου 1 του α.ν. 564/1968 «Περί 

Διατάξεων Αφορωσών την Σύστασιν Οικοδομικού Συ-
νεταιρισμού Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς» (Α’ 220).

(2) Του άρθρου 56 του ν. 4557/2018 «Πρόληψη και 
Καταστολή της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκλη-
ματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της 
Τρομοκρατίας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) 
και άλλες Διατάξεις» (Α’ 139), όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 148 του ν. 4764/2020 (Α’ 256).

(3) 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 (Α’ 133).

(4) Του άρθρου 125 του ν. 5007/2022 «Ολοκληρωμένο 
Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας - Ρυθμί-
σεις για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του Κορωνοϊού 
COVID-19 και την Προστασία της Δημόσιας Υγείας και 
άλλες Επείγουσες Ρυθμίσεις» (Α’ 241).

β. Την υπ’ αρ. 102627/22-09-2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανά-
θεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, 
Νικόλαο Χαρδαλιά» (Β’ 4396).

γ. Την υπό στοιχεία Φ.956.2/7/1216404/Σ.1201/
09-03-2022 απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας 
«Έγκριση καταστατικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Μονί-
μων Αξιωματικών Ελληνικού Στρατού (ΟΣΜΑΕΣ)» (Β’ 1220).

δ. Το υπ’ αρ. 670/2/28-12-2022 πρακτικό του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του ΟΣΜΑΕΣ.

ε. Το υπ’ αρ. 8/29-12-2022 πρακτικό του Εποπτικού 
Συμβουλίου του ΟΣΜΑΕΣ.

στ. Το υπ’ αρ. 2 πρακτικό της 1ης/09-01-2023 συνεδρί-
ασης του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου.

ζ. Την υπό στοιχεία 06Α2023 εισηγητική έκθεση του 
προϊσταμένου των οικονομικών υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με την οποία δεν προ-
καλείται οικονομική επιβάρυνση του προϋπολογισμού 
του ΟΣΜΑΕΣ, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Φ.956.2/7/1216404/
Σ.1201/09-03-2022 απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής 
Άμυνας «Έγκριση καταστατικού Οικοδομικού Συνεται-
ρισμού Μονίμων Αξιωματικών Ελληνικού Στρατού (ΟΣ-
ΜΑΕΣ)», όπως παρακάτω:

α. Η παρ. 2 του άρθρου 1 του καταστατικού αντικαθί-
σταται ως εξής:

«Ο ΟΣΜΑΕΣ υπάγεται στην εποπτεία και τον έλεγχο του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) μέσω του Γενικού 
Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) και λειτουργεί σύμφωνα με τον 
α.ν. 564/1968 και του παρόντος καταστατικού, μέχρι την 
31-12-2023, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.»

β. Η παρ. 3 του άρθρου 1 του καταστατικού αντικαθί-
σταται ως εξής:

«Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 56 του ν. 4557/2018 
(Α’ 139), εντός του τελευταίου τριμήνου του 2023 το Διοι-
κητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του ΟΣΜΑΕΣ εναρμονίζει το κατα-
στατικό λειτουργίας του με το άρθρο 39 του ν. 4030/2011 
και το καταθέτει στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο. Με την κατα-
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χώριση του καταστατικού στο οικείο Μητρώο του αρμό-
διου Ειρηνοδικείου, η εποπτεία του ΟΣΜΑΕΣ περιέρχεται 
αυτοδικαίως στο Υπουργείο Οικονομικών.».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Φ.956.2/7/ 
1216404/Σ.1201/09-03-2022 απόφαση του Υφυπουργού 
Εθνικής Άμυνας «Έγκριση καταστατικού Οικοδομικού 
Συνεταιρισμού Μονίμων Αξιωματικών Ελληνικού Στρα-
τού (ΟΣΜΑΕΣ)». 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2023

  Ο Υφυπουργός 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ

Ι

    Αριθμ. 17463 (2)
Καθορισμός αριθμού των επιτρεπόμενων κατ’ 

έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των Γραμ-

ματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 3 της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ του άρ-

θρου 2 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις-
Κύρωση του σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης 
από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και Ρυθ-
μίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδό-
τησης» (Α’ 94),

β) των άρθρων 6Α και 6Β του ν. 3852/2010 (Α’ 87), και 
63 και 64 του ν. 4954/2022 (Α’ 136),

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση 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),

δ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσω-
τερικών» (Α’ 180),

ε) του π.δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 191),

στ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

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

η) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

θ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

ι) της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805),

ια) της υπό στοιχεία Υ9/12.05.2022 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 
Υ22/17.06.2021 απόφασης του Πρωθυπουργού “Ανά-

θεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσω-
τερικών, Στυλιανό Πέτσα (Β’ 2607)”» (Β’ 2357).

2. Την ανάγκη μετακίνησης εκτός έδρας των Γραμ-
ματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, για εκτέλεση 
υπηρεσίας ή για ειδική αποστολή, για την πραγματο-
ποίηση συσκέψεων και συναντήσεων με Υπουργούς, 
Αναπληρωτές Υπουργούς, Υφυπουργούς, Γενικούς και 
Ειδικούς Γραμματείς Υπουργείων και με υπηρεσιακούς 
παράγοντες τόσο Υπουργείων όσο και των οργανικών 
μονάδων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ή με άλ-
λους φορείς και, ιδίως, με εκπροσώπους των ΟΤΑ Α’ και 
Β’ βαθμού, καθώς και για ανάγκες εκπροσώπησης της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης,

3. Το γεγονός ότι η δαπάνη μετακίνησης εκτός έδρας 
των Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων θα βα-
ρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό 
εξόδων των οικείων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για 
το οικονομικό έτος 2023, ύψους: α) για την Αποκεντρω-
μένη Διοίκηση Αιγαίου πέντε χιλιάδων δεκατριών ευρώ 
και δεκαέξι λεπτών (5.013,16 €) στον Α.Λ.Ε. 2420401001, 
β) για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στε-
ρεάς Ελλάδας πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) στον 
Α.Λ.Ε. 2420404001, γ) για την Αποκεντρωμένη Διοίκη-
ση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας δεκαεννέα χιλιάδων 
πεντακοσίων ενενήντα δύο ευρώ (19.592,00 €) στον 
Α.Λ.Ε. 2420401001 του Ε.Φ. 91303-101-0000000), δ) για 
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου χιλίων εξακοσίων ευρώ (1.600 €)
στον Α.Λ.Ε. 2420401001 για το Α’ τρίμηνο του οικονο-
μικού έτους 2023, με αντίστοιχη πρόβλεψη προϋπο-
λογισθέντων ποσών για τα υπόλοιπα τρίμηνα, ε) για 
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης 
δεκαέξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (16.500 €) στους 
Α.Λ.Ε. 2420403001, 2420404001 και 2420405001 του Ε.Φ. 
1907-101-0000000, στ) για την Αποκεντρωμένη Διοί-
κηση Κρήτης δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000 €) στους 
Α.Λ.Ε. 2420403001, 2420404001 και 2420405001 του 
Ε.Φ. 1906-101-0000000 και ζ) για την Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Αττικής πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) στους 
Α.Λ.Ε. 2420403001, 2420404001 και 2420405001 του Ε.Φ. 
1901.101.00, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε ως ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων 
κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των Γραμ-
ματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων τις εξήντα (60) 
ημέρες.

Οι ημέρες μετακινήσεων εκτός έδρας που έχουν πραγ-
ματοποιηθεί μέχρι την υπογραφή της παρούσας απόφα-
σης, συμψηφίζονται με τις ημέρες μετακίνησης εκτός 
έδρας που καθορίζονται με αυτή.

Η απόφαση ισχύει για το έτος 2023 και εφεξής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Μαρτίου 2023

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Εσωτερικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
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    Αριθμ. 17482 (3)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 8440/24.2.2011 υπουρ-

γικής απόφασης «Καθορισμός λειτουργίας των 

σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών 

θεμάτων αυτών» (Β’ 318).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87),

β) των άρθρων 240 και 243 του ν. 3463/2006 «Κύρωση 
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α’ 114),

γ) της υπ’ αρ. 8440/24.2.2011 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δι-
ακυβέρνησης «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών 
Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» 
(Β’ 318),

δ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση 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),

ε) του 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),

στ) της παρ. 1 του άρθρου 12 του π.δ. 84/2019 «Σύ-
σταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» 
(Α’ 123),

ζ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

η) της υπό στοιχεία Υ22/17.6.2021 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον αναπληρωτή 
Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607), όπως 
τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Υ9/12.05.2022 
(Β’ 2357) απόφαση του Πρωθυπουργού.

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος των σχολικών επιτροπών, 
των προϋπολογισμών των οργανισμών τοπικής αυτο-
διοίκησης (O.T.A.) και του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 8440/2011 (Β’ 318) ως ακο-
λούθως:

Άρθρο 1
Στην παρ. 7 του άρθρου 3 προστίθεται περ. δ και η 

παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής:
«7. α. Κάθε χρηματικό ποσό που εισπράττεται από τη 

σχολική επιτροπή κατατίθεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες 
από την είσπραξή του σε λογαριασμό τραπέζης. Η κα-
τάθεση ενεργείται στο όνομα της σχολικής επιτροπής 
και τηρείται βιβλιάριο καταθέσεων και αναλήψεων ή, 
εφόσον δεν παρέχεται τέτοιο από το χρηματοπιστωτικό 
ίδρυμα, τηρείται μηνιαία κατάσταση κίνησης λογαρια-
σμού. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της 
σχολικής επιτροπής ορίζεται ο οικονομικός διαχειριστής 
του νομικού προσώπου και ο αναπληρωτής του, σε πε-
ρίπτωση νομίμου κωλύματος.

β. Κάθε πράξη επί των τραπεζικών λογαριασμών της 
σχολικής επιτροπής ενεργείται από τον οικονομικό δια-
χειριστή του νομικού προσώπου ή τον αναπληρωτή του, 
σε περίπτωση νομίμου κωλύματος, οι οποίοι καθίστανται 
δημόσιοι υπόλογοι.

γ. Στα πρόσωπα της προηγούμενης περίπτωσης, ύστε-
ρα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της σχολι-
κής επιτροπής, χορηγούνται κωδικοί για υπηρεσίες ηλε-
κτρονικής τραπεζικής και χρεωστική κάρτα πληρωμών 
από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο 
λογαριασμός. Εφόσον χορηγηθούν τα μέσα πληρωμής 
του προηγούμενου εδαφίου, όλες οι πληρωμές δαπανών 
γίνονται ηλεκτρονικά.

δ. Ποσά που προκύπτουν από καταλογιστικές πρά-
ξεις, υπέρ των σχολικών επιτροπών, βεβαιώνονται και 
εισπράττονται ως έσοδα από τον οικείο Δήμο και στη 
συνέχεια αποδίδονται σε αυτές».

Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Μαρτίου 2023

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ   
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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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