
   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. 2133.3/9813/2021 
Πληροφοριακό σύστημα ηλεκτρονικής έκδοσης 

βεβαιώσεων συνδρομής νομίμων προϋποθέσε-

ων για την ίδρυση και λειτουργία σχολής ναυα-

γοσωστικής εκπαίδευσης, διενέργειας εξετάσε-

ων υποψηφίων ναυαγοσωστών και χορήγησης/

ανανέωσης άδειας ναυαγοσώστη. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 71/2020 (Α’ 166),
β) του άρθρου 5 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση 

του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 102),

γ) του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού» (Α’ 114),

δ) της περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 16 του π.δ. 13/ 
2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής» (Α’ 26),

ε) του άρθρου 90 του «κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005, Α’ 98)».

2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

3. Την υπ’ αρ. 2811.8/78776/2020/24-11-2020 εισή-
γηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών 

του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ορισμοί

Για την εφαρμογή της παρούσας, νοούνται:
1. e-ΔΛΑ: σύστημα ηλεκτρονικής καταχώρισης αιτή-

σεων αρμοδιότητας Λιμενικής Αστυνομίας.
2. Λιμενική Αρχή: τα Κεντρικά Λιμεναρχεία και Λιμε-

ναρχεία της χώρας.
3. Ένωση: το πλέον αντιπροσωπευτικό σωματείο ιδι-

οκτητών σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης του
ν. 1712/1987 (Α’ 115), με κριτήριο τον αριθμό των μελών.

Άρθρο 2
Πληροφοριακό Σύστημα Διενέργειας Εξετάσεων 
Υποψηφίων Ναυαγοσωστών

Για τη διενέργεια εξετάσεων υποψηφίων ναυαγοσω-
στών, καθώς και για τη χορήγηση/ανανέωση των αδει-
ών τους, δημιουργείται επέκταση στο e-ΔΛΑ για τη λει-
τουργία του πληροφοριακού συστήματος διενέργειας 
εξετάσεων υποψηφίων ναυαγοσωστών (Π.ΣΥ.Δ.Ε.Υ.Ν.). 
Το Π.ΣΥ.Δ.Ε.Υ.Ν. λειτουργεί υπό την εποπτεία και τη δι-
αχείριση της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας (Δ.Λ.Α.) 
και την τεχνική υποστήριξη της Διεύθυνσης Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών (Δ.Η.Δ.ΕΠ.) του 
Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής 
(Α.Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.) και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του 
e-ΔΛΑ.

Άρθρο 3
Έκδοση άδειας ναυαγοσώστη -
Διενέργεια εξετάσεων

1. Για την έκδοση άδειας ναυαγοσώστη απαιτείται οι 
ενδιαφερόμενοι, εκτός της κατάθεσης των δικαιολο-
γητικών της παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 71/2020, να 
κριθούν ως επιτυχόντες στις θεωρητικές (γραπτές) και 
πρακτικές εξετάσεις της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 5
του π.δ. 71/2020, καθώς και στις αθλητικές δοκιμασίες 
της περ. γ) της παρ. 2 του π.δ. 71/2020.

2. Το πρόγραμμα διενέργειας εξετάσεων προς απόκτη-
ση άδειας ναυαγοσώστη της παρ. 3 του άρθρου 5 του 
π.δ. 71/2020, αναρτάται στο Π.ΣΥ.Δ.Ε.Υ.Ν.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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3. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις συγκεκριμένης ημε-
ρομηνίας γίνεται ηλεκτρονική κράτηση θέσης από τον 
ενδιαφερόμενο, αποκλειστικά μέσω του Π.ΣΥ.Δ.Ε.Υ.Ν., το 
οποίο είναι προσβάσιμο από τη διαδικτυακή πύλη του 
Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., μέσω της διεύθυνσης https://edla.hcg.gr.

4. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σε οποιαδήποτε 
Λιμενική Αρχή, αποκλειστικά μέσω του e-ΔΛΑ, τα δικαιο-
λογητικά της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 71/
2020, το αργότερο πέντε ημερολογιακές ημέρες πριν 
από την ημερομηνία διενέργειας εξετάσεων.

5. Η Λιμενική Αρχή, αφού ελέγξει την πληρότητα των 
δικαιολογητικών, αποστέλλει στον αιτούντα, μέσω του 
e- ΔΛΑ, ηλεκτρονικό μήνυμα για τη συμμετοχή του στη 
διαδικασία των εξετάσεων.

6. Ο πρόεδρος της επιτροπής του άρθρου 6 του
π.δ. 71/2020, παραλαμβάνει με δική του μέριμνα από το 
Π.ΣΥ.Δ.Ε.Υ.Ν., πίνακα υποψηφίων που θα συμμετέχουν 
στις εξετάσεις, κατά το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α’.

7. Η θεωρητική (γραπτή) εξέταση γίνεται, εξ’ ολοκλή-
ρου, με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω του Π.ΣΥ.Δ.Ε.Υ.Ν. στην 
ελληνική γλώσσα, σε αίθουσα που έχει προκαθορισθεί, 
κατά τις ορισμένες ημερομηνίες και ώρες, χωρίς να επι-
τρέπεται η είσοδος σε άτομα που δεν έχουν σχέση με τις 
εξετάσεις. Η θεωρητική (γραπτή) εξέταση περιλαμβάνει 
την εξέταση των υποψηφίων σε ερωτηματολόγιο πολλα-
πλών επιλογών απαντήσεων. Ο αριθμός των ερωτήσεων 
ανέρχεται στις πενήντα. Οι υποψήφιοι επιλέγουν ένα από 
τα τρία Α ή Β ή Γ κεφαλαία γράμματα της ελληνικής αλ-
φαβήτου, που αντιστοιχεί στην απάντηση που επέλεξαν. 
Η μη επιλογή απάντησης σε κάποιο ερώτημα λαμβά-
νεται ως λανθασμένη απάντηση. Πριν την έναρξη της 
θεωρητικής (γραπτής) εξέτασης, κατά την είσοδο των 
υποψηφίων στο χώρο των εξετάσεων, διενεργείται από 
τους βαθμοφόρους της Λιμενικής Αρχής της παρ. 3 του 
άρθρου 6 του π.δ. 71/2020, έλεγχος ταυτοπροσωπίας 
αυτών, με βάση την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο 
νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο της παρ. 4 του άρθρου 3 
του ν. 2690/1999 (Α’ 45).

8. Ο πρόεδρος της επιτροπής του άρθρου 6 του π.δ. 71/ 
2020, εκκινεί τη διαδικασία των θεωρητικών (γραπτών) 
εξετάσεων στο Π.ΣΥ.Δ.Ε.Υ.Ν. και δημιουργείται αριθμός 
ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων, από δεξαμενή ερωτή-
σεων που τηρείται σε αυτό, ίσος προς των αριθμό των 
παρόντων υποψηφίων. Κάθε ένα από τα ερωτηματολό-
για είναι μοναδικό και αντιστοιχεί ονομαστικά σε κάθε 
υποψήφιο. Η δεξαμενή ερωτήσεων αποστέλλεται από 
την Ένωση στη Δ.Λ.Α. του Α.Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και αναρτάται 
στο Π.ΣΥ.Δ.Ε.Υ.Ν.

9. Η γραπτή εξέταση διαρκεί εξήντα λεπτά της ώρας. 
Μετά το πέρας της προβλεπόμενης διάρκειας της εξέ-
τασης, τα ερωτηματολόγια διορθώνονται αυτόματα από 
το Π.ΣΥ.Δ.Ε.Υ.Ν.

10. Επιτυχών/ούσα στη θεωρητική (γραπτή) εξέταση 
θεωρείται ο/η υποψήφιος/α που έχει απαντήσει σωστά 
σε σαράντα επτά τουλάχιστον από τις πενήντα ερωτή-
σεις. Υποψήφιοι που αμφισβητούν το αποτέλεσμα ή 
ζητούν διευκρινίσεις, παραπέμπονται στο διορθωμένο 
ερωτηματολόγιο που τηρείται στο Π.ΣΥ.Δ.Ε.Υ.Ν., αντί-
γραφο του οποίου δεν χορηγείται.

11. Όσοι από τους υποψηφίους επιτύχουν στην θεω-
ρητική (γραπτή) εξέταση συμμετέχουν στην πρακτική 
εξέταση και εφόσον επιτύχουν και σε αυτή, συμμετέχουν 
και στις αθλητικές δοκιμασίες.

12. Από την Ένωση αποστέλλεται στη Δ.Λ.Α. και αναρ-
τάται στο Π.ΣΥ.Δ.Ε.Υ.Ν., ηλεκτρονικό εγχειρίδιο πρακτι-
κών εξετάσεων, βάσει του οποίου εξετάζονται οι υπο-
ψήφιοι στην πρακτική εξέταση.

13. Οι υποψήφιοι ενημερώνονται για τα αποτελέσματα 
των θεωρητικών (γραπτών) και πρακτικών εξετάσεων, 
καθώς και των αθλητικών δοκιμασιών, μέσω ηλεκτρο-
νικού μηνύματος, καθώς και από το Π.ΣΥ.Δ.Ε.Υ.Ν.

14. Οι υποψήφιοι που αποτυγχάνουν, κατά την πρακτι-
κή εξέταση, έστω και σε ένα εκ των είκοσι αντικειμένων 
της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 71/2020 ή 
έστω σε μία αθλητική δοκιμασία της περ. γ) της παρ. 2 
του άρθρου 5 του π.δ. 71/2020 θεωρούνται αποτυχόντες. 
Η βαθμολογία της πρακτικής εξέτασης εκφράζεται με 
ακέραιους αριθμούς, από μηδέν έως είκοσι. Ως βάση 
επιτυχίας για κάθε αντικείμενο ορίζεται ο αριθμός δώ-
δεκα. Τα αντικείμενα 1 έως 13 της περ. β) της παρ. 2 του 
άρθρου 5 του π.δ. 71/2020, εξετάζονται από το μέλος 
της επιτροπής της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 6 του 
π.δ. 71/2020. Τα αντικείμενα 14 έως και 19 της περ. β) 
της παρ. 2. του άρθρου 5 του π.δ. 71/2020, εξετάζονται 
από το μέλος της επιτροπής της περ. γ) της παρ. 1 του 
άρθρου 6 του π.δ. 71/2020. Το αντικείμενο 20 της περ. β) 
της παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 71/2020, εξετάζεται από 
το μέλος της επιτροπής της περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 
6 του π.δ. 71/2020. Οι αθλητικές δοκιμασίες της περ. γ) 
της παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 71/2020 εξετάζονται 
από το μέλος της επιτροπής της περ. β) της παρ. 1 του 
άρθρου 6 του π.δ. 71/2020. Ο πρόεδρος της επιτροπής 
του άρθρου 6 του π.δ. 71/2020, εποπτεύει την εξέταση 
όλων των αντικειμένων και των αθλητικών δοκιμασιών. 
Υποψήφιοι που δεν προσέρχονται προς εξέταση την 
καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται απο-
τυχόντες.

15. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των εξε-
τάσεων, οι οποίες μπορούν να διαρκέσουν μέχρι και 
τρεις εργάσιμες ημέρες, δημιουργείται και τηρείται στο 
Π.ΣΥ.Δ.Ε.Υ.Ν. συγκεντρωτικός πίνακας βαθμολογίας υπο-
ψηφίων, ο οποίος περιλαμβάνει τα ονοματεπώνυμα των 
υποψηφίων και την ένδειξη «ΠΕΤΥΧΕ» ή «ΑΠΟΡΡΙΦΘΗ-
ΚΕ», σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β’. 
Εφόσον για λόγους ανωτέρας βίας, καταστεί αδύνατη η 
διενέργεια εξετάσεων στην προκαθορισμένη για το σκο-
πό αυτό ημερομηνία, οι εξετάσεις πραγματοποιούνται 
την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, κατά την οποία οι 
ανωτέρω λόγοι παύουν να συντρέχουν. Αίτημα υποψηφί-
ου/ας για επανεξέταση σε Λιμενική Αρχή μπορεί να υπο-
βληθεί από την επόμενη ημέρα της αποτυχίας του/της.

16. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αναγράφονται σε 
ειδικό πρακτικό κατά το υπόδειγμα του Παραρτήματος 
Γ’, το οποίο τηρείται στο Π.ΣΥ.Δ.Ε.Υ.Ν.

17. Ο/Η υποψήφιος/α έχει δικαίωμα επανεξέτασης στις 
πρακτικές εξετάσεις και στις αθλητικές δοκιμασίες, χωρίς 
να επανεξετάζεται στην θεωρητική (γραπτή) εξέταση, 
εφόσον έχει επιτύχει σε αυτή, μέχρι τη συμπλήρωση 
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ενός έτους από την ημερομηνία της πρώτης αποτυχίας 
του/της. Αίτηση επανεξέτασης μπορεί να υποβληθεί σε 
οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή. Η μεταφορά του φακέλου 
του υποψηφίου/ας, από τη Λιμενική Αρχή όπου υπεβλή-
θη η αρχική αίτηση, στη Λιμενική Αρχή όπου αιτείται 
να διενεργηθεί η επανεξέταση, πραγματοποιείται, μέσω 
του e- ΔΛΑ.

18. Η Λιμενική Αρχή, αφού ενημερωθεί για τους επι-
τυχόντες από τον συγκεντρωτικό πίνακα βαθμολογίας 
υποψηφίων και το ειδικό πρακτικό, τα οποία τηρού-
νται στο Π.ΣΥ.Δ.Ε.Υ.Ν., χορηγεί, μέσω του e-ΔΛΑ, άδεια 
ναυαγοσώστη, κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του
π.δ. 71/2020.

Άρθρο 4
Έκδοση βεβαιώσεων συνδρομής νομίμων 
προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία 
σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης

Για τη χορήγηση βεβαίωσης συνδρομής νομίμων 
προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία σχολής 
ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, ο/η ενδιαφερόμενος/η 

υποβάλλει αίτηση με τα δικαιολογητικά των παρ. 1 ή 
και 2, κατά περίπτωση, του άρθρου 2 του πδ. 71/2020, 
αποκλειστικά στο e- ΔΛΑ. Από το e-ΔΛΑ, εφόσον διαπι-
στωθεί από τη Λιμενική Αρχή η πληρότητα των δικαιολο-
γητικών, εκδίδονται οι βεβαιώσεις συνδρομής νομίμων 
προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία σχολής 
ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης. Ως βεβαίωση υποβολής 
αιτήματος της παρ. 4 του άρθρου 2 του π.δ. 71/2020, 
λογίζεται το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που 
λαμβάνει ο/η ενδιαφερόμενος/η με την υποβολή της 
αίτησης στο e-ΔΛΑ.

Άρθρο 5
Παραρτήματα

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
του παρόντος τα ακόλουθα Παραρτήματα:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’: «Υπόδειγμα πίνακα υποψηφίων»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’: «Υπόδειγμα συγκεντρωτικού πίνακα 

βαθμολογίας υποψηφίων»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’: «Υπόδειγμα ειδικού πρακτικού εξε-

τάσεων»
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Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η εφαρμογή της παρούσας απόφασης αρχίζει ένα μήνα από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 8 Φεβρουαρίου 2021

Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ   
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*02006952202210012*

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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