
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ανακατανομή προκηρυχθεισών θέσεων του ΚΘ´ 
εισαγωγικού διαγωνισμού στην Εθνική Σχολή Δι-
καστικών Λειτουργών για τις κατευθύνσεις της Δι-
οικητικής Δικαιοσύνης και της Πολιτικής και Ποι-
νικής Δικαιοσύνης, καθώς και των Ειρηνοδικών.

2 Μετονομασία του Τομέα Οπωροκηπευτικών του 
Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επι-
στημών σε «Τομέα Οπωροκηπευτικών και Αρχι-
τεκτονικής Τοπίου» και τροποποίηση γνωστικού 
αντικειμένου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 11029οικ.  (1)
Ανακατανομή προκηρυχθεισών θέσεων του ΚΘ´ 

εισαγωγικού διαγωνισμού στην Εθνική Σχολή Δι-

καστικών Λειτουργών για τις κατευθύνσεις της Δι-

οικητικής Δικαιοσύνης και της Πολιτικής και Ποι-

νικής Δικαιοσύνης, καθώς και των Ειρηνοδικών.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. 
α) Την παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4871/2021 «Μεταρ-

ρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής 
Δικαστικών Λειτουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις» 
(Α’ 246),

β) τα άρθρα 20, 23, 79 και 80 του ν. 4270/2014 «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως τροποποιήθηκαν με το 
άρθρο 10 του ν. 4337/2015 (Α’ 129), καθώς και την παρ. 3 
του άρθρου 77,

γ) το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

δ) το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145),

ε) 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),

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

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

η) το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

θ) το π.δ. 6/2021 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύ-
νης» (Α’ 7),

ι) το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181) και

ια) το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων» (Α’ 15).

2. Την υπό στοιχεία Υ 70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

3. Την υπ’ αρ. 51875/07.05.2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

4. Την υπ’ αρ. 24195οικ./31.05.2022 κοινή απόφαση 
του Υπουργού Δικαιοσύνης, του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Οικονομικών και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, με την οποία προκηρύχθηκε διαγωνισμός 
για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικα-
στικών Λειτουργών (Γ’ 1278).

5. Τον από 21.12.2022 πίνακα οριστικών αποτελεσμά-
των κατά σειρά επιτυχίας της εξεταστικής επιτροπής του 
ΚΘ´ εισαγωγικού διαγωνισμού υποψηφίων σπουδαστών 
στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών για την κα-
τεύθυνση της Πολιτικής Ποινικής Δικαιοσύνης και των 
Ειρηνοδικών (Γ’ 3226/2022).

6. Το υπ’ αρ. 313/06.02.2023 έγγραφο της Εθνικής Σχο-
λής Δικαστικών Λειτουργών, από το οποίο προκύπτει 
ότι: α) για την κατεύθυνση της Πολιτικής και Ποινικής 
Δικαιοσύνης, με βάση τον τελικό βαθμό επιτυχίας, κατα-
τάχθηκαν πενήντα οκτώ (58) επιτυχόντες, οι οποίοι πλεο-
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νάζουν κατά έναν (1) του αριθμού των θέσεων εισακτέων 
της σχετικής προκήρυξης του διαγωνισμού για την οικεία 
κατεύθυνση, ο οποίος είχε ορισθεί σε πενήντα επτά (57) 
και β) ότι υπέβαλαν αίτηση εγγραφής στην Εθνική Σχο-
λή Δικαστικών Λειτουργών, μετά από πρόσκληση του 
Γενικού Διευθυντή της, πενήντα οκτώ (58) επιτυχόντες, 
κατόπιν ισοβαθμίας στην 57η θέση και υποβολής αίτη-
σης των ισοβαθμούντων στην κατεύθυνση Πολιτικής και 
Ποινικής Δικαιοσύνης.

7. Την ανάγκη ανακατανομής των προκηρυχθεισών 
θέσεων στην κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης, 
λόγω έλλειψης οργανικών θέσεων δοκίμων εισηγητών 
στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου και ύπαρξης αντίστοιχων θέσεων στο Ελε-
γκτικό Συνέδριο, κατά τον εκτιμώμενο χρόνο διορισμού 
των αποφοίτων της ΚΘ’ εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής 
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.

8. Το γεγονός ότι, από την παρούσα απόφαση, προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ύψους είκοσι μίας χιλιά-
δων οκτακοσίων πέντε ευρώ (21.805,00€) για επτά (7) 
μήνες του έτους 2024 και ετήσια δαπάνη τριάντα επτά 
χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα ευρώ (37.380,00€) από 
το έτος 2025 και ακολούθως, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
8613/16.02.2023 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία εκδόθηκε κατά 
τις διατάξεις του στοιχείου ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 
του ν. 4270/2014.

9. Την υπ’ αρ. 539/23.02.2023 βεβαίωση της Εθνικής 
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών περί ύπαρξης των ανα-
γκαίων πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης που προ-
καλείται από την ανάγκη κατάρτισης ενός (1) επιπλέον 
σπουδαστή στο πλαίσιο της 29ης εκπαιδευτικής σειράς, 
κατά τα οικονομικά έτη 2023 και 2024. Το σύνολο της 
δαπάνης για την κατάρτιση των συνολικά εκατόν είκοσι 
οκτώ (128) σπουδαστών της 29ης εκπαιδευτικής σειράς 
της Ε.Σ.Δ., καλύπτεται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Αν-
θεκτικότητας, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «SUB 1. 
Εκπαίδευση Υποψηφίων/Σπουδαστών Δικαστών» (κωδ. 
ΟΠΣ ΤΑ 5149206). Το έργο χρηματοδοτείται μέσω του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερα 
από το ενάριθμο 2022ΤΑ02000002, με φορέα χρηματο-
δότησης το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αποφασίζουμε:

Α) Αυξάνουμε κατά έναν (1) τον συνολικό αριθμό των 
εισακτέων σπουδαστών της ΚΘ’ εκπαιδευτικής σειράς 
της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, οριζομένου 
αυτού σε εκατόν είκοσι οκτώ (128). Κατόπιν τούτου, ο 
αριθμός των εισακτέων κατανέμεται ανά κατεύθυνση, 
ως ακολούθως:

- Διοικητική Δικαιοσύνη: σαράντα μία (41)
- Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη και Ειρηνοδίκες: 

εβδομήντα τρεις (73)
- Εισαγγελείς: δεκατέσσερις (14).
Β) Κατανέμουμε τις εβδομήντα τρεις (73) θέσεις για 

την κατεύθυνση της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, 
καθώς και των Ειρηνοδικών σε πενήντα οκτώ (58) θέσεις 
παρέδρων πρωτοδικείου και δεκαπέντε (15) θέσεις δό-
κιμων ειρηνοδικών.

Γ) Ανακατανέμουμε τις σαράντα μία (41) θέσεις για την 
κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης, ως ακολούθως:

α. Τέσσερις (4) θέσεις δοκίμων εισηγητών του Συμβου-
λίου της Επικρατείας,

β. πέντε (5) θέσεις δοκίμων εισηγητών του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου,

γ. τριάντα δύο (32) θέσεις παρέδρων πρωτοδικείου 
των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Μαρτίου 2023

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Δικαιοσύνης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Ι

    Αριθμ. 1457/Φ20 (2)
Μετονομασία του Τομέα Οπωροκηπευτικών του 

Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επι-

στημών σε «Τομέα Οπωροκηπευτικών και Αρχι-

τεκτονικής Τοπίου» και τροποποίηση γνωστικού 

αντικειμένου.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 23 του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπι-

στημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70).

2. Τα άρθρα 75 έως 83 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Δια-
κυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 184).

3. Τον ν. 4957/2022 ( «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της 
λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την 
κοινωνία και λοιπές διατάξεις» Α’ 141) και ιδίως των άρ-
θρων 20 και 21.

4. Την υπό στοιχεία1557/Φ20/05-07-2019 απόφαση 
του Πρύτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημί-
ου «Ίδρυση Τομέων του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής 
Γεωπονικών Επιστημών του Ελληνικού Μεσογειακού Πα-
νεπιστημίου και καθορισμός των γνωστικών τους αντι-
κειμένων» (Β’ 3068).

5. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωπο-
νίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών στη συνεδρίαση 
με αριθμό πράξης 74/Θ3/01-02-2023 «Μετονομασία του 
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Τομέα Οπωροκηπευτικών σε Τομέα Οπωροκηπευτικών 
και Αρχιτεκτονικής Τοπίου και τροποποίηση γνωστικού 
αντικειμένου».

6. Την απόφαση της Συγκλήτου του Ελληνικού Με-
σογειακού Πανεπιστημίου στη συνεδρίαση με αριθμό  
πράξης 99/Θ19/23-02-2023 «Μετονομασία του Τομέα 
Οπωροκηπευτικών του Τμήματος Γεωπονίας της Σχο-
λής Γεωπονικών Επιστημών σε ’’Τομέα Οπωροκηπευ-
τικών και Αρχιτεκτονικής Τοπίου’’ και τροποποίηση 
γνωστικού αντικειμένου».

7. Την υπό στοιχεία 319/Φ20/16-05-2019 (ΑΔΑ: 
ΨΙΦ846ΜΗ2Ι-Θ6Β) απόφαση του Πρύτανη του Ελλη-
νικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου «Συγκρότηση της 
Συγκλήτου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημί-
ου», όπως έχει τροποποιηθεί με την υπό στοιχεία 692/
Φ20/01-02-2023 (ΑΔΑ: 9ΒΝΕ46ΜΗ2Ι-ΘΩΛ) 14η τροπο-
ποίηση (ορθή επανάληψη).

8. Την υπό στοιχεία 7351/Φ20/26-10-2022 διαπι-
στωτική πράξη συγκρότησης του Συμβουλίου Διοί-
κησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 1048).

9. Την υπό στοιχεία 218/Φ20 απόφαση του Συμβουλί-
ου Διοίκησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστη-
μίου «Ορισμός Αντιπρυτάνεων του Ελληνικού Μεσογει-
ακού Πανεπιστήμιου» (Υ.Ο.Δ.Δ. 33/2023).

10. Την υπό στοιχεία 219/Φ20 (Β’ 265/2023) πράξη 
του Πρύτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημί-
ου «Καθορισμός Τομέων ευθύνης Αντιπρυτάνεων - Με-
ταβίβαση αρμοδιοτήτων και σειρά αναπλήρωσης του 
Πρύτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου».

11. Την υπό στοιχεία 8768/Φ20/07-12-2022 διαπι-
στωτική πράξη του Αντιπρύτανη του Ελληνικού Μεσο-
γειακού Πανεπιστημίου (Υ.Ο.Δ.Δ. 1163), με την οποία 
διαπιστώθηκε η εκλογή Πρύτανη του Ελληνικού Με-
σογειακού Πανεπιστημίου.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού, αποφάσισε:

Τη μετονομασία του Τομέα Οπωροκηπευτικών σε 
«Τομέα Οπωροκηπευτικών και Αρχιτεκτονικής Τοπίου» 

και την τροποποίηση του γνωστικού αντικειμένου του 
Τομέα ως εξής:

Ο Τομέας Οπωροκηπευτικών και Αρχιτεκτονικής Τοπί-
ου θεραπεύει τα γνωστικά αντικείμενα της αμπελουργί-
ας, της ανθοκομίας, της δενδροκομίας, της λαχανοκομί-
ας, των αρωματικών, φαρμακευτικών και καλλωπιστικών 
φυτών καθώς και των φυτών μεγάλης καλλιέργειας, 
στις επιστημονικές περιοχές της βιοσυστηματικής, γε-
νετικής βελτίωσης, πολλαπλασιασμού και ανάπτυξης 
φυτών, άνθισης και καρποφορίας, ωρίμανσης καρπών 
και μετασυλλεκτικής διαχείρισης, θρέψης, διαχείρισης 
υδατικών αναγκών και εχθρών, αλληλεπιδράσεων με το 
βιοτικό και το αβιοτικό περιβάλλον. Περιλαμβάνει την 
ανάπτυξη, παραγωγή και βελτιστοποίηση ελαιοκομικών 
και αμπελοοινικών προϊόντων καθώς και τα συστήματα 
ποιότητας στη γεωργική παραγωγή και διασφάλισης 
της ποιότητας των τροφίμων. Δραστηριοποιείται στην 
μελισσοκομία, τα μελισσοκομικά προϊόντα και τους επι-
κονιαστές φυτών.

Εστιάζει στην αειφόρο ανάπτυξη, την αγροοικολογία, 
την βιολογική γεωργία και την εφαρμογή της γεωργίας 
ακριβείας και των εκτός εδάφους καλλιέργειών στη γε-
ωργική παραγωγή. Έμφαση δίνεται στην προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή και τις μεθόδους μετριασμού 
της συμβολής της γεωργίας καθώς και στις επιδρά-
σεις και την εκτίμηση κινδύνου από την ατμοσφαιρι-
κή ρύπανση και την κλιματική αλλαγή στην γεωργική 
παραγωγή. Επίσης, θεραπεύει την αρχιτεκτονική και 
αποκατάσταση του τοπίου, καθώς και τη διατήρηση, 
προστασία, ανάδειξη και βελτίωση του αγροτικού και 
αστικού τοπίου και του περιβάλλοντος. Τέλος, δραστη-
ριοποιείται στο αστικό πράσινο, τους χλοοτάπητες και 
την αστική γεωργία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ηράκλειο, 8 Μαρτίου 2023

Ο Πρύτανης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ   
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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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