
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Υπέρβαση του ανωτάτου αριθμού επιτρεπομέ-
νων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας για το έτος 
2019, υπαλλήλου του Δήμου Ιθάκης.

2 Απόδοση στον κρατικό προϋπολογισμό: α) του 
αδιάθετου αποθεματικού της οικονομικής δια-
χείρισης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών 
και Ταχυδρομείων των ετών 2014, 2015, 2016 και 
2017 και β) ποσοστού επί του θετικού οικονομι-
κού αποτελέσματος της οικονομικής διαχείρισης 
της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυ-
δρομείων των ετών 2015, 2016, 2017 και 2018.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 76703 (1)
Υπέρβαση του ανωτάτου αριθμού επιτρεπομέ-

νων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας για το έτος 

2019, υπαλλήλου του Δήμου Ιθάκης.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της υποπαραγράφου Δ9 

της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 «Συ-
νταξιοδοτικές διατάξεις-Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης 
Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 
Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμ-
φωνίας Χρηματοδότησης» (Α΄94).

2. Τις διατάξεις:
α) Του π.δ. 81/8-7-2019 (ΦΕΚ 119 Α΄) «Σύσταση, συγχώ-

νευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων…» κ.λπ.
β) Του π.δ.  83/9-7-2019 (ΦΕΚ 121 Α΄) «Διορισμός Αντι-

προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών»

γ)Tο π.δ. 84/17-7-2019 (ΦΕΚ 123 Α΄) «Σύσταση και κα-
τάργηση Γενικών Γραμματειών…» κ.λπ.

δ) Την 340/26-7-2019 (ΦΕΚ 3051/Β΄) κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών περί 

ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών 
Σκυλακάκη.

3. Το αριθμ. 148046/22-7-2019 έγγραφο της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτ. Ελλάδας-Ιο-
νίου, με το οποίο ζητείται η έγκριση υπέρβασης κατά 
είκοσι (20) ημέρες του ανωτάτου ορίου των επιτρεπό-
μενων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας για έναν (1) 
υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Οδηγών.

4. Το Α.Π. 3480/1-7-2019 έγγραφο του Δήμου Ιθάκης, 
με το οποίο:

α) Βεβαιώνεται ότι το ανώτατο όριο επιτρεπόμενων 
ημερών μετακίνησης εκτός έδρας, το οποίο για το έτος 
2019 έχει οριστεί σε εξήντα (60) ημέρες, έχει εξαντληθεί 
για τον ανωτέρω υπάλληλο.

β) Διαπιστώνεται η ανάγκη μετακινήσεων του ανωτέ-
ρω υπαλλήλου λόγω της μεταφοράς των απορριμμάτων 
του Δήμου στο ΧΥΤΑ Κεφαλλονιάς.

5. Την αριθμ. 3479/1-7-2019 βεβαίωση της Προϊσταμέ-
νης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Ιθάκης με την οποία βεβαιώνεται ότι για την κάλυψη της 
δαπάνης που προκαλείται από την παρούσα και υπολο-
γίζεται σε διακόσια (200) ευρώ, υπάρχουν εγγεγραμμένες 
πιστώσεις στον Κ.Α. 20.6422.01 του προϋπολογισμού 
έτους 2019 του Δήμου Ιθάκης.

6. Την 18183/29-1-2019 (ΦΕΚ 281/Β/2019) απόφαση 
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου-Δυτ. Ελλάδας-Ιονίου.

7. Την αριθμ. ΓΔΟΤΑΑΠ/2019/61/24-9-2019 εισήγηση 
του ΓΔΟΤΑΑΠ του ΥΠ.ΕΣ., αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπέρβαση του ανωτάτου ορίου ημε-
ρών μετακίνησης εκτός έδρας, κατά είκοσι (20) ημέρες 
για το έτος 2019, για έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΔΕ Οδη-
γών του Δήμου Ιθάκης.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει δύο (2) μήνες πριν τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2019

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών   Εσωτερικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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    Αριθμ. 631 (2)
Απόδοση στον κρατικό προϋπολογισμό: α) του 

αδιάθετου αποθεματικού της οικονομικής δια-

χείρισης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών 

και Ταχυδρομείων των ετών 2014, 2015, 2016 και 

2017 και β) ποσοστού επί του θετικού οικονομι-

κού αποτελέσματος της οικονομικής διαχείρισης 

της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Τα-

χυδρομείων των ετών 2015, 2016, 2017 και 2018. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 75 του 

ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Με-
ταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (A΄ 82),
όπως ισχύουν.

β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως ισχύει.

γ. Του π.δ. 82/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου ψη-
φιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης» 
(Α΄ 117), όπως ισχύει.

δ. 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).

ε. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

2. Tην Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» 
(Β΄ 2902).

3. Την 340/18.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β΄ 3051).

4. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 15594/Φ.500/08.05.2019 
έγγραφο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών 
και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), με το οποίο, μεταξύ άλ-
λων, μας γνωστοποίησε την με αριθμό πρωτοκόλλου 
891/34/15.04.2019 απόφασή της με θέμα: «Έγκριση 
Οικονομικών καταστάσεων της 31ης-12-2018, Απολο-
γιστικής Κατάστασης και Εκτέλεσης Προϋπολογισμού 
2018 και υποβολή εισήγησης της ΕΕΤΤ προς τον Υπουρ-
γό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρω-
σης και τον Υπουργό Οικονομικών για έκδοση κοινής 
υπουργικής απόφασης, για την απόδοση στον Κρατικό 
Προϋπολογισμό: α) ποσοστού επί του θετικού αποτε-
λέσματος της οικονομικής διαχείρισης της ΕΕΤΤ έτους 
2018 και β) του αδιάθετου αποθεματικού της ΕΕΤΤ έτους 
2017» (ΑΔΑ: ΩΣ6Μ639-ΡΩ3).

5. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 11899/Φ.500/20.04.2018 
έγγραφο της ΕΕΤΤ, με το οποίο, μεταξύ άλλων, 
μας γνωστοποίησε την με αριθμό πρωτοκόλλου 
847/34/16.04.2018 Απόφασή της με θέμα: «Έγκριση 
Οικονομικών καταστάσεων της 31ης-12-2017, Απολο-
γιστικής Κατάστασης και Εκτέλεσης Προϋπολογισμού 
2017 και υποβολή εισήγησης της ΕΕΤΤ προς τον Υπουρ-

γό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρω-
σης και τον Υπουργό Οικονομικών για έκδοση κοινής 
υπουργικής απόφασης, για την απόδοση στον κρατικό 
προϋπολογισμό: α) ποσοστού επί του θετικού αποτε-
λέσματος της οικονομικής διαχείρισης της ΕΕΤΤ έτους 
2017 και β) του αδιάθετου αποθεματικού της ΕΕΤΤ έτους 
2016» (ΑΔΑ: 7Τ9Ο639-ΟΓΑ).

6. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 806/19/06.04.2017 
απόφαση της ΕΕΤΤ με θέμα: «Έγκριση Οικονομικών 
καταστάσεων της 31ης-12-2016, Απολογιστικής Κατά-
στασης και Εκτέλεσης Προϋπολογισμού 2016 και υπο-
βολή εισήγησης της ΕΕΤΤ προς τον Υπουργό Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και τον 
Υπουργό Οικονομικών για έκδοση κοινής υπουργικής 
απόφασης, για την απόδοση στον κρατικό προϋπολο-
γισμό: α) ποσοστού επί του θετικού αποτελέσματος της 
οικονομικής διαχείρισης της ΕΕΤΤ έτους 2016 και β) του 
αδιάθετου αποθεματικού της ΕΕΤΤ έτους 2015» (ΑΔΑ: 
7ΖΟΘ639-ΙΥΜ).

7. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 14414/Φ.540/27-06-2016
έγγραφο της ΕΕΤΤ, με το οποίο μας γνωστοποίησε την 
με αριθμό πρωτοκόλλου 766/35/15.06.2016 Απόφασή 
της με θέμα: «Έγκριση Ισολογισμού της 31ης-12-2015, 
Απολογιστικής Κατάστασης και Εκτέλεσης Προϋπολο-
γισμού 2015 και υποβολή εισήγησης της ΕΕΤΤ προς τον 
Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και τον 
Υπουργό Οικονομικών για έκδοση κοινής υπουργικής 
απόφασης, για απόδοση στον Κρατικό Προϋπολογι-
σμό: α) ποσοστού επί του θετικού αποτελέσματος της 
οικονομικής διαχείρισης της ΕΕΤΤ έτους 2015 και β) του 
αδιάθετου αποθεματικού της ΕΕΤΤ έτους 2014» (ΑΔΑ: 
78ΛΦ639-ΑΤΗ).

8. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 23531/Φ540/08.08.2018 
έγγραφο της ΕΕΤΤ με το οποίο βεβαιώνεται ότι δόθηκε 
στον Κρατικό Προϋπολογισμό το ποσό των τεσσάρων εκα-
τομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (4.800.000,00 €)
κατ΄ εφαρμογή της 970/3.8.2018 κοινής υπουργικής από-
φασης «Απόδοση στον κρατικό προϋπολογισμό μέρους 
του αδιάθετου αποθεματικού για δαπάνες της Γενικής 
Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) 
της οικονομικής διαχείρισης της Εθνικής Επιτροπής Τη-
λεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) έτους 2014» 
(Β΄ 3221).

9. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 435/Η/25.07.2019 αι-
τιολογημένη εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης από την οποία 
προκύπτει ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφα-
σης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Την απόδοση από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοι-
νωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) στον κρατικό προϋπο-
λογισμό (ΑΛΕ 1310801001) του ποσού των εννιακοσίων 
τριάντα δύο χιλιάδων επτακοσίων εξήντα επτά ευρώ και 
δεκαεπτά λεπτών (932.767,17 €), το οποίο αντιστοιχεί 
στο αδιάθετο αποθεματικό της οικονομικής διαχείρισης 
της ΕΕΤΤ έτους 2014.

2. Την απόδοση από την ΕΕΤΤ στον κρατικό προϋπο-
λογισμό (ΑΛΕ 1310801001) του ποσού των έξι εκατομ-
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μυρίων τετρακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων 
τριών ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (6.468.603,88 €), 
το οποίο αντιστοιχεί στο αδιάθετο αποθεματικό της οι-
κονομικής διαχείρισης της ΕΕΤΤ έτους 2015.

3. Την απόδοση από την ΕΕΤΤ στον κρατικό προϋπο-
λογισμό (ΑΛΕ 1310801001) του ποσού των έξι εκατομ-
μυρίων εκατό οκτώ χιλιάδων εκατό δεκαοκτώ ευρώ και 
ογδόντα τεσσάρων λεπτών (6.108.118,84 €), το οποίο 
αντιστοιχεί στο αδιάθετο αποθεματικό της οικονομικής 
διαχείρισης της ΕΕΤΤ έτους 2016.

4. Την απόδοση από την ΕΕΤΤ στον κρατικό προϋπο-
λογισμό (ΑΛΕ 1310801001) του ποσού των δύο εκατομ-
μυρίων ενενήντα επτά χιλιάδων σαράντα ενός ευρώ και 
είκοσι ενός λεπτών (2.097.041,21 €), το οποίο αντιστοιχεί 
στο αδιάθετο αποθεματικό της οικονομικής διαχείρισης 
της ΕΕΤΤ έτους 2017.

5. Την απόδοση από την ΕΕΤΤ στον κρατικό προϋπο-
λογισμό (ΑΛΕ 1310801001) του ποσού των είκοσι οκτώ 
εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι 
τριών ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (28.400.923,85 €), 
το οποίο αντιστοιχεί στο 80% του θετικού οικονομικού 
αποτελέσματος της ΕΕΤΤ έτους 2015.

6. Την απόδοση από την ΕΕΤΤ στον κρατικό προϋ-
πολογισμό (ΑΛΕ 1310801001) του ποσού των είκοσι 
οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων τεσσάρων χιλιάδων 
εκατό σαράντα εννιά ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών 
(28.804.149,58 €), το οποίο αντιστοιχεί στο 80% του θε-
τικού οικονομικού αποτελέσματος της ΕΕΤΤ έτους 2016.

7. Την απόδοση από την ΕΕΤΤ στον κρατικό προϋ-
πολογισμό (ΑΛΕ 1310801001) του ποσού των τριάντα 
έξι εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιά-
δων τριακοσίων έξι ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών 
(36.775.306,64 €), το οποίο αντιστοιχεί στο 80% του θε-
τικού οικονομικού αποτελέσματος της ΕΕΤΤ έτους 2017.

8. Την απόδοση από την ΕΕΤΤ στον κρατικό προϋ-
πολογισμό (ΑΛΕ 1310801001) του ποσού των τριάντα 
δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιά-
δων πεντακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και έξι λεπτών 
(32.875.549,06 €), το οποίο αντιστοιχεί στο 80% του θε-
τικού οικονομικού αποτελέσματος της ΕΕΤΤ έτους 2018.

9. Η κατάθεση των ανωτέρω χρηματικών ποσών γί-
νεται στην οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και 
αντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης κοινοποιείται 
στο Τμήμα Β΄ Προϋπολογισμού-Εσόδων της Διεύθυν-
σης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους.

10. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2019

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών   Επικρατείας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   
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*02041251211190004*

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,
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