
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Απαλοιφή των πεδίων «ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ» και «ΙΘΑΓΕ-
ΝΕΙΑ» στους τίτλους του Γενικού Λυκείου.

2 Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή εκ-
πρόθεσμων δηλώσεων και για την κατάθεση αι-
τήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος, για τις 
περιοχές της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Κτημα-
τογράφησης για την ολοκλήρωση δημιουργίας 
Εθνικού Κτηματολογίου στη Περιφερειακή Ενό-
τητα Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακε-
δονίας και Θράκης και Παροχή Υποστηρικτικών 
Υπηρεσιών» και κωδικό ΚΤ2-03.

3 Εξαίρεση ακινήτων για τα οποία διαπιστώθηκε η 
περαίωση της κτηματογράφησης και ορίστηκε η 
έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στο Δήμο Παι-
ανίας του Νομού Αττικής (Β’ 608/2005).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 145832/Δ2 (1)
Απαλοιφή των πεδίων «ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ» και «ΙΘΑ-

ΓΕΝΕΙΑ» στους τίτλους του Γενικού Λυκείου. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. των περιπτ. α’ και β’ της παρ. 15 του άρθρου 83 του 

ν. 4485/2017 (Α’ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις»,

β. του ν. 1566/1985 (Α’ 167) «Δομή και λειτουργία της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 
άλλες διατάξεις»,

γ. της περίπτ. η’ της παρ.  2 του άρθρου 42 του 
ν. 4186/2013 (Α’ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει,

δ. του ν. 682/1977 (Α’ 244) «Περί Ιδιωτικών σχολείων 
Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων»,

ε. του ν. 4610/2019 (Α’ 70) «Συνέργειες Πανεπιστημίων 
και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, πει-
ραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 
διατάξεις»,

στ. του π.δ. 83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών»,

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

η. του π.δ. 18/2018 (Α’ 31) «Οργανισμός του Υπουργεί-
ου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»,

θ. της 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (Β’ 2005) υπουργικής από-
φασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα 
οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της Δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης».

2. Την αριθμ. 37/17-09-2019 πράξη του Δ.Σ. του Ινστι-
τούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

2α. Την 28/2019 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δε-
δομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

3. Την αριθμ. Φ.1/Γ/458/144690/Β1/18-09-2019 ει-
σήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Απαλείφουμε τα πεδία «ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ» και «ΙΘΑΓΕ-
ΝΕΙΑ» από τα συνημμένα υποδείγματα που αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα της 43496/Δ2/20-03-2019 (Β’ 1201) 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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απόφασης «Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Γενι-
κού Λυκείου», και κατά τα λοιπά ισχύουν ως έχουν:

1. Απολυτήριο Δημοσίου Ημερησίου Γενικού Λυκείου.
2. Αποδεικτικό Απόλυσης Δημοσίου Ημερησίου Γενι-

κού Λυκείου.
3. Αποδεικτικό Σπουδών Γ’ Τάξης Δημοσίου Ημερησίου 

Γενικού Λυκείου.
4. Αποδεικτικό Σπουδών Β’ τάξης Δημοσίου Ημερησί-

ου Γενικού Λυκείου.
5. Αποδεικτικό Σπουδών Α’ τάξης Δημοσίου Ημερησί-

ου Γενικού Λυκείου.
6. Πιστοποιητικό Σπουδών Δημοσίου Ημερησίου Γε-

νικού Λυκείου.
7. Απολυτήριο Δημοσίου Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
8. Αποδεικτικό Απόλυσης Δημοσίου Εσπερινού Γενικού 

Λυκείου.
9. Αποδεικτικό Σπουδών Δ’ τάξης Δημοσίου Εσπερινού 

Γενικού Λυκείου.
10. Αποδεικτικό Σπουδών Γ’ τάξης Δημοσίου Εσπερι-

νού Γενικού Λυκείου.
11. Αποδεικτικό Σπουδών Β’ τάξης Δημοσίου Εσπερι-

νού Γενικού Λυκείου.
12. Αποδεικτικό Σπουδών Α’ τάξης Δημοσίου Εσπερι-

νού Γενικού Λυκείου.
13. Πιστοποιητικό Σπουδών Δημοσίου Εσπερινού Γε-

νικού Λυκείου.
14. Απολυτήριο Ιδιωτικού Ημερησίου Γενικού Λυκείου.
15. Αποδεικτικό Απόλυσης Ιδιωτικού Ημερησίου Γε-

νικού Λυκείου.
16. Αποδεικτικό Σπουδών Γ’ τάξης Ιδιωτικού Ημερη-

σίου Γενικού Λυκείου.
17. Αποδεικτικό Σπουδών Β’ τάξης Ιδιωτικού Ημερη-

σίου Γενικού Λυκείου.
18. Αποδεικτικό Σπουδών Α’ τάξης Ιδιωτικού Ημερη-

σίου Γενικού Λυκείου.
19. Πιστοποιητικό Σπουδών Ιδιωτικού Ημερησίου Γε-

νικού Λυκείου.
20. Απολυτήριο Ιδιωτικού Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
21. Αποδεικτικό Απόλυσης Ιδιωτικού Εσπερινού Γενι-

κού Λυκείου.
22. Αποδεικτικό Σπουδών Δ’ τάξης Ιδιωτικού Εσπερι-

νού Γενικού Λυκείου.
23. Αποδεικτικό Σπουδών Γ’ τάξης Ιδιωτικού Εσπερινού 

Γενικού Λυκείου.
24. Αποδεικτικό Σπουδών Β’ τάξης Ιδιωτικού Εσπερι-

νού Γενικού Λυκείου.
25. Αποδεικτικό Σπουδών Α’ τάξης Ιδιωτικού Εσπερι-

νού Γενικού Λυκείου.
26. Πιστοποιητικό Σπουδών Ιδιωτικού Εσπερινού Γε-

νικού Λυκείου.
27. Αποδεικτικό Σπουδών Ιδιωτικού Λυκείου που 

έπαυσε να λειτουργεί.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 19 Σεπτεμβρίου 2019

Η Υπουργός

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ   

 Αριθμ. 82/9 (2)
Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή εκ-

πρόθεσμων δηλώσεων και για την κατάθεση αι-

τήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος, για τις 

περιοχές της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Κτημα-

τογράφησης για την ολοκλήρωση δημιουργίας 

Εθνικού Κτηματολογίου στη Περιφερειακή Ενό-

τητα Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μα-

κεδονίας και Θράκης και Παροχή Υποστηρικτι-

κών Υπηρεσιών» και κωδικό ΚΤ2-03. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» (Ν.Π.Δ.Δ.) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περίπτ. β της παρ. 8 του άρθρου 2 

του ν. 2308/1995, «Κτηματογράφηση για τη δημιουργία 
Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγ-
γραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 114), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρ-
θρου 3 του ν. 4164/2013, και της παρ. 5 του άρθρου 6 του 
ν. 2308/1995, καθώς και του άρθρου 13 του ν. 2308/1995 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 1 και 11 του 
άρθρου 1 του ν. 4164/2013 «Συμπλήρωση των διατά-
ξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις» 
(Α’ 156), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 1 και 
την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για 
την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του 
Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 5).

3. Τις διατάξεις του άρθρου έκτου παρ. 2 του ν. 4617/
2019 «Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια σχε-
τικά με την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και 
τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφειλών που 
απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους, στη Σύμβαση 
των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 88).

4. Την αριθμ. ΓΔ 1624/1943592/13.09.2019 εισήγηση 
του Γενικού Διευθυντή.

5. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνον
Την παράταση της προθεσμίας, μέχρι την οποία θα 

επιτρέπεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων στους 
υπό κτηματογράφηση OTA των προκαποδιστριακών Κοι-
νοτήτων Αγίου Κοσμά, Ακροποτάμου, Αμισιανών, Αμυ-
γδαλεώνα, Αντιφιλίππων, Αυλής, Γέροντα, Γραβούνης, 
Διποτάμου, Δύσβατου, Δωματίων, Ελαιοχωρίου, Ελαφο-
χωρίου, Ερατεινού, Ζαρκαδιάς, Ζυγού, Κεχρόκαμπου, 
Κηπίων, Κοκκινοχώματος, Κορυφών, Κρυονερίου, Λεκά-
νης, Λιμνιών, Μακρυχωρίου, Μελισσοκομείου, Μεσιάς, 
Μεσορόπης, Μουσθένης, Μυρτοφύτου, Νέας Καρβάλης, 
Ορφανού, Παγγαίου, Παλαιάς Καβάλας, Παλαιοχωρίου, 
Πέρνης, Πετροπηγής, Πλαταμώνος, Πλατανότοπου, Πο-
δοχωρίου, Πολυνέρου, Ποντολίβαδου, Σιδηροχωρίου, 
Φωλέας, Χαλκερού, Χρυσοκάστρου, Χρυσουπόλεως και 
Χρυσοχωρίου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας 
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της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
της σύμβασης με κωδικό ΚΤ2-03, καθώς επίσης και της 
προθεσμίας, μετά την παρέλευση της οποίας δεν θα 
επιτρέπεται η κατάθεση αίτησης διόρθωσης προδήλου 
σφάλματος, έως την 13/4/2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2019

Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 82/5 (3)
Εξαίρεση ακινήτων για τα οποία διαπιστώθηκε η 

περαίωση της κτηματογράφησης και ορίστηκε η 

έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στο Δήμο Παι-

ανίας του Νομού Αττικής (Β’ 608/2005). 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» (Ν.Π.Δ.Δ.) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ.  3 και 24 του 

ν. 2664/1998 «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 275), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 του ν. 2308/1995 
«Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματο-
λογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτη-
ματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις» (Α’ 114), όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ.  18 του άρθρου 1 του 
ν. 3481/2006 (Α’ 162).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 4164/2013 
«Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολο-
γίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 156).

4. Τις διατάξεις του άρθρου έκτου παρ. 2 του ν. 4617/
2019 «Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια σχε-
τικά με την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και 
τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφειλών που 
απορρέουν από τη χρησιμοποίηση τους, στη Σύμβαση 
των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 88).

5. Τις διατάξεις του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την 
εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του 
Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 5) και ειδικότερα των άρθρων 1 παρ. 1, 
και 5 παρ. 4 περ. β).

6. Τις 299/6/25.4.2005 και 300/6/27.4.2005 αποφάσεις 
του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων 
Ελλάδας «Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης 
στο Δήμο Παιανίας του Νομού Αττικής» και «Καταχώ-
ρηση πρώτων εγγραφών στο κτηματολογικό βιβλίο και 
έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στο Δήμο Παιανίας 
του Νομού Αττικής» (Β’ 608).

7. Την αριθμ. ΓΔ 1618/1940076 εισήγηση του Γενικού 
Διευθυντή του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

8. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της 
απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού και του Νομικού Προσώπου 
«Ελληνικό Κτηματολόγιο», αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τα ακίνητα με ΚΑΕΚ: 051115505003, 051115505005, 

051115505006, 051115509001, 051115509022, 
051115509029, 051115509030, 051115509031, 
051115509032, 051115509034, 051115509036, 
051115505050 (τμήμα), 051115509004 (τμήμα) και 
05111ΕΚ00041 (τμήμα ειδικής έκτασης), για τα οποία 
διαπιστώθηκε η περαίωση της κτηματογράφησης και 
ορίστηκε η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στο 
Δήμο Παιανίας του Νομού Αττικής (νυν Δημοτική Ενό-
τητα Παιανίας του Δήμου Παιανίας της Περιφερειακής 
Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής), 
με τις 299/6/25.4.2005 και 300/6/27.4.2005 αποφάσεις 
του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων 
Ελλάδας (Β’ 608), εξαιρούνται από τους αναμορφωμέ-
νους κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα της Β’ 
Ανάρτησης με αριθμό ειδικού πρωτοκόλλου παραλαβής 
κτηματολογικών στοιχείων υπ’ αριθμ. 162/25.4.2005.

Άρθρο 2
Τα ακίνητα και τα τμήματα ακινήτων που εξαιρούνται 

κατά το άρθρο 1, βρίσκονται εντός των διοικητικών ορί-
ων της περιοχής του Δήμου Κρωπίας της Περιφερειακής 
Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής 
που εξακολουθεί να τελεί υπό κτηματογράφηση.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2019

Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ   
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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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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,

*02035672409190004*
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