
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθη-
σης επιπέδου Ένα με διακριτικό τίτλο «MAPΑΣ -
Κ.Δ.Β.Μ. 1» του φορέα «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΑΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ Ο.Ε.», λόγω καταστατικών μεταβολών και 
λόγω αλλαγής νόμιμου εκπροσώπου.

2 Μεταβίβαση της άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθη-
σης επιπέδου Ένα με διακριτικό τίτλο «ΒΡΕΝΤΖΟΥ 
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 1 «ΠΡΟΤΑΣΙΣ»» του αδειο-
δοτημένου φορέα «ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ», στο 
φυσικό πρόσωπο με την επωνυμία «ΜΑΡΑΓΚΟΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ» και αλλαγή διακριτικού τίτλου του 
Κ.Δ.Β.Μ.

3 Τροποποίηση του Κανονισμού Διαχείρισης Μη-
τρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού (ΚΔΠ) του 
Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδι-
οίκησης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Κ1/158838 (1)
Τροποποίηση της άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθη-

σης επιπέδου Ένα με διακριτικό τίτλο «MAPΑΣ -

Κ.Δ.Β.Μ. 1» του φορέα «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΑΣ ΚΑΙ 

ΣΙΑ Ο.Ε.», λόγω καταστατικών μεταβολών και 

λόγω αλλαγής νόμιμου εκπροσώπου. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισί-

ου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα 
Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρό-
θεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-
2016» (Α΄ 222), παρ. Θ, άρθρο πρώτο, όπως ισχύει.

2. Τον ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193), όπως 
ισχύει.

3. Την υπό στοιχεία 218417/Κ1/19-12-2018 απόφα-
ση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για 
τη χορήγηση, την τροποποίηση, την μεταβίβαση και 
την επικαιροποίηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 
Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων 
και ΝΠΔΔ» (Β΄ 6030).

4. Την υπό στοιχεία 218502/Κ1/19-12-2018 απόφαση 
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών 
για ιδιωτικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και 
Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο της παρ. Θ του 
πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012» (Β΄ 6030).

5. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31), όπως ισχύει.

6. 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), παρ. 1, άρθρο 4.

7. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123), παρ. 2, άρθρο 6.

8. Την υπό στοιχεία 122600/Γ1/2019 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματι-
κής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.» (ΥΟΔΔ 513).

9. Την υπό στοιχεία Κ1/156742/08-10/2019 άδεια Κέ-
ντρου Δια Βίου Μάθησης επιπέδου Ένα, με διακριτικό 
τίτλο «ΜΑΡΑΣ - Κ.Δ.Β.Μ. 1» και κωδικό 191156742, που 
χορηγήθηκε στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «ΝΙ-
ΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» (Β΄ 397), όπως ισχύει.

10. Την υπό στοιχεία. Κ1/153111/10-11-2020 αίτηση 
τροποποίησης της άδειας Κ.Δ.Β.Μ. του νομικού προσώ-
που με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» 
με τα συνημμένα δικαιολογητικά.

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

Την τροποποίηση της άδειας του Κέντρου Δια Βίου 
Μάθησης επιπέδου Ένα, με διακριτικό τίτλο «ΜΑΡΑΣ -
Κ.Δ.Β.Μ. 1» με κωδικό 191156742, λόγω καταστατικών 
μεταβολών και λόγω ορισμού νέου νόμιμου εκπροσώ-
που του φορέα τον ΜΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

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

 Μαρούσι, 20 Νοεμβρίου 2020

Ο Γενικός Γραμματέας
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,
Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ   

Ι

   Αριθμ. Κ1/158855 (2)
Μεταβίβαση της άδειας Κέντρου Δια Βίου Μά-

θησης επιπέδου Ένα με διακριτικό τίτλο «ΒΡΕ-

ΝΤΖΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 1 "ΠΡΟΤΑΣΙΣ"» 

του αδειοδοτημένου φορέα «ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΣΤΑ-

ΜΑΤΙΝΑ», στο φυσικό πρόσωπο με την επωνυ-

μία «ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ» και αλλαγή διακρι-

τικού τίτλου του Κ.Δ.Β.Μ. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

1. Τον ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισί-
ου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα 
Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρό-
θεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-
2016» (Α΄ 222), παρ. Θ, άρθρο πρώτο, όπως ισχύει.

2. Τον ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193), όπως 
ισχύει.

3. Την υπό στοιχεία 218417/Κ1/19-12-2018 απόφα-
ση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για 
τη χορήγηση, την τροποποίηση, την μεταβίβαση και 
την επικαιροποίηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 
Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων 
και ΝΠΔΔ» (Β΄ 6030).

4. Την υπό στοιχεία 218502/Κ1/19-12-2018 απόφαση 
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών 
για ιδιωτικά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και 
Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο της παρ. Θ του 
πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012» (Β΄ 6030).

5. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31), όπως ισχύει.

6. Το π.δ. 81/2019, «Σύσταση, συγχώνευση, μετο-
νομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός 
των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και 
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119), παρ. 1,
άρθρο 4.

7. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123), παρ. 2, άρθρο 6.

8. Την υπό στοιχεία 122600/Γ1/2019 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματι-
κής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.» (ΥΟΔΔ 513). 

9. Την άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης επιπέδου Ένα 
με διακριτικό τίτλο «ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 1
"ΠΡΟΤΑΣΙΣ"» και κωδικό 2100413, που εκδόθηκε με την 
απόφαση της 116/10-07-2014 συνεδρίασης του Δ.Σ. του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και χορηγήθηκε στο φυσικό πρόσωπο με 
την επωνυμία «ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ», όπως ισχύει.

10. Την υπό στοιχεία Κ1/148429/02-11-2020 αίτηση 
μεταβίβασης της άδειας του Κ.Δ.Β.Μ., του αδειοδοτημέ-
νου φυσικού προσώπου με την επωνυμία «ΒΡΕΝΤΖΟΥ 
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ» και του φυσικού προσώπου «ΜΑΡΑΓΚΟΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ» με τα συνημμένα δικαιολογητικά.

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

Τη μεταβίβαση της άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 
επιπέδου Ένα με διακριτικό τίτλο «ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΣΤΑΜΑ-
ΤΙΝΑ ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 1 "ΠΡΟΤΑΣΙΣ"» με κωδικό 2100413 και 
δομή στη διεύθυνση ΛΑΚΩΝΙΑΣ 86, 18543, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, με 
δυναμικότητα 39 άτομα ανά ώρα, με πρόσβαση ΑμεΑ, 
από το φυσικό πρόσωπο με την επωνυμία «ΒΡΕΝΤΖΟΥ 
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ», στο φυσικό πρόσωπο με την επωνυμία 
«ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ». Ο διακριτικός τίτλος του 
Κ.Δ.Β.Μ. διαμορφώνεται σε «ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - 
ΠΡΟΤΑΣΙΣ - Κ.Δ.Β.Μ. 1».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 20 Νοεμβρίου 2020

Ο Γενικός Γραμματέας
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,
Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ

Ι   

 Αριθμ. απόφ. 4608/23-11-2020 (3)
Τροποποίηση του Κανονισμού Διαχείρισης Μη-

τρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού (ΚΔΠ) 

του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και 

Αυτοδιοίκησης. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 και του άρ-

θρου 11 του π.δ. 57/2007 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο 
κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που 
διέπουν το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυ-
τοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)» (Α΄ 59).

2. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 4250/ 
2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχω-
νεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημο-
σίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α΄ 74).

3. Την υπό στοιχεία ΔΙΔΚ/40323/25-11-2019 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 
ΔΙΔΚ/35992/26-10-2018 απόφασης «Διορισμός Προέ-
δρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνι-
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κού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 
(Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), όπως ισχύει» (Β΄ 1003).

4. Την υπ’ αρ. 4583/29-7-2020 απόφαση του Δ.Σ. του 
Ε.Κ.Δ.Δ.Α. «Κανονισμός Διαχείρισης Μητρώου Κύριου 
Διδακτικού Προσωπικού (ΚΔΠ) του Εθνικού Κέντρου 
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης» (Β΄ 3373).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

6. Την εισήγηση του Προέδρου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., απο-
φασίζει:

Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ αρ. 4583/29-7-2020 
απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. «Κανονισμός Διαχεί-
ρισης Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού (ΚΔΠ) 
του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοί-
κησης» (Β΄ 3373), ως ακολούθως:

Α) Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 8 της υπ’ αρ. 
4583/29-7-2020 (Β΄ 3373) απόφασης του Δ.Σ. του ΕΚ-

ΔΔΑ, προστίθεται η φράση «και με ανώτατο ετήσιο όριο 
252 ώρες».

Β) Η παρ. 1 του άρθρου 15 της υπ’ αρ. 4583/29-7-2020 
(Β΄3373) απόφασης του Δ.Σ. του ΕΚΔΔΑ αντικαθίσταται 
ως ακολούθως:

«Ημερομηνία ανάθεσης εκπαιδευτικού έργου ή λοι-
πών καθηκόντων των μελών του Μητρώου Κ.Δ.Π., βάσει 
του παρόντος Κανονισμού, ορίζεται η 01-03-2021. Για τις 
ανάγκες υλοποίησης προγραμμάτων μέχρι 26-02-2021, 
εξακολουθεί να ισχύει ο υφιστάμενος Κανονισμός Δια-
χείρισης του Μητρώου Κ.Δ.Π. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α».

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αρ. 4583/
29-7-2020 (Β΄3373) απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ   
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*02052412611200004*

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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