
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας 
και Θρησκευμάτων.

2 Έγκριση τροποποίησης του Γενικού Κανονισμού 
Λιμένων αριθμ. 10 «Για τις καταδυτικές εργασίες».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./139/12155 (1)
   Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας 

και Θρησκευμάτων.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 119 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την 

Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων 
και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο 
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 - 2022 και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 105), τις διατάξεις της παρ. 21 του 
άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012 (Α΄ 54) και τις παρ. 2 
και 3 του άρθρου 10 και το άρθρο 11 του ν. 3833/2010 
(Α΄ 40).

2. Το π.δ. 81/2019 με θέμα «Σύσταση, συγχώνευση, 
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορι-
σμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), το π.δ. 
84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών 
και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων 
Υπουργείων» (Α’123), και το π.δ. 2/2021 «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(Α’2).

3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1-3-2011 
(Β΄ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 

Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων 
και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ. ΕΓΚΡ./104/13657/
16-07-2020 απόφαση της Επιτροπής της παρ.  1 του 
άρθρου 2 της υπ’ αρ. 33/2006 πράξης του υπουργικού 
συμβουλίου «Έγκριση για την κίνηση διαδικασιών πλή-
ρωσης: α) τεσσάρων χιλιάδων δέκα πέντε (4015) θέσεων 
τακτικού προσωπικού, β) εκατόν σαράντα πέντε (145) 
δικηγόρων - νομικών συμβούλων με σχέση έμμισθης 
εντολής αορίστου χρόνου και γ) για την κίνηση διαδι-
κασιών πρόσληψης εκατόν είκοσι τριών (123) ατόμων 
εποχικού προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι-
καίου Ορισμένου Χρόνου», όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει με τις υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./148/16115/
5-10-2020 και ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./46/οικ/8640/17-5-2021 
όμοιες.

5. Το υπό στοιχεία 65606/Ζ2/07-6-2021 έγγραφο του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

6. Το υπό στοιχεία Δ.Δ1.1/2158/ΑΦ/25-05-2021 έγγρα-
φο του Ιονίου Πανεπιστημίου.

7. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποί-
ησης του μονίμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι-
καίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή 
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 
2 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6).

8. Το γεγονός ότι, από την παρούσα απόφαση κατανο-
μής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή ενός (1) ατόμου σε θέση Εργαστηρια-
κού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Δ.Ι.Π.), κατηγορίας ΠΕ, 
Δ’ βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Βυ-
ζαντινής Κέρκυρας: Πηγές και Μεθοδολογία», στο Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Ιουλίου 2021

Ο Υπουργός
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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      Αριθμ. 2133.1/53775/2021 (2)
Έγκριση τροποποίησης του Γενικού Κανονισμού 

Λιμένων αριθμ. 10 «Για τις καταδυτικές εργασίες» 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της περ. α) του άρθρου 156 του Κώδικα Δημοσίου 

Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον 
του ν.δ. 187/1973 (Α’ 261),

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 Νη-
σιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26),

ε) 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).

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

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 2811.8/31503/2021/
05-05-2021 εισηγητικό σημείωμα Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ., 
αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο
Εγκρίνουμε την παρακάτω τροποποίηση του Γενικού 

Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 10 «Για τις καταδυτικές ερ-
γασίες»: 

«Τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων 
αριθμ. 10 «Για τις καταδυτικές εργασίες»

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της περ. α) του άρθρου 156 του Κώδικα Δημοσίου 

Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον 
του ν.δ. 187/1973 (Α’ 261), 

β) του ν.δ. 444/1970 «Περί αρμοδιοτήτων Λιμενικού 
Σώματος και σχέσεων προς τας αρμοδιότητας των Σω-
μάτων Ασφάλειας» (Α’ 39),

γ) του άρθρου 5 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 102), 

δ) 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),

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

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
τροποποίησης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 
2811.8/31503/2021/05-05-2021 εισηγητικό σημείωμα 
Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ., αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο
Τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων 
αριθμ. 10

Ο Γενικός Κανονισμός Λιμένων αριθμ. 10 «Για τις 
καταδυτικές εργασίες», που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 
3131.1/20/95/17-11-1995 απόφαση του Υπουργού 
Εμπορικής Ναυτιλίας (Β’ 978), τροποποιείται εν μέρει 
ως ακολούθως:

1. Η περ. ε) της παρ. 2 του άρθρου 3 του Γενικού Κανο-
νισμού Λιμένων αριθμ. 10 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«ε) Ιατρικά πιστοποιητικά (βεβαιώσεις) που βεβαιώ-
νουν την καταλληλότητά του για δραστηριοποίηση ως 
δύτη, κατόπιν εξέτασης από παθολόγο ή γενικό ιατρό, 
καρδιολόγο, πνευμονολόγο - φυματιολόγο, ψυχίατρο και 
οφθαλμίατρο. Αντί των πιστοποιητικών του προηγούμε-
νου εδαφίου, ο υποψήφιος δύτης μπορεί να υποβάλλει 
ιατρικό πιστοποιητικό (βεβαίωση) από ιατρό εξειδικευ-
μένο στην υπερβαρική ιατρική που βεβαιώνει την κα-
ταλληλότητά του για τη δραστηριοποίησή του ως δύτη. 
Οι προαναφερόμενοι ιατροί μπορεί να είναι ιδιώτες ή 
από δημόσια νοσοκομεία και, εφόσον απαιτηθεί, μπο-
ρούν να συνεργάζονται με ιατρούς οποιασδήποτε ειδι-
κότητας (ιδιώτες ή από δημόσια νοσοκομεία) για τον 
εφοδιασμό του εξεταζόμενου με το αντίστοιχο πιστο-
ποιητικό, που να βεβαιώνει την καταλληλότητά του για 
τη δραστηριοποίησή του ως δύτη.».

2. Η περ. β) της παρ. 12 του άρθρου 3 του Γενικού Κανο-
νισμού Λιμένων αριθμ. 10 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
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«β) Τα ιατρικά πιστοποιητικά (βεβαιώσεις) των υπο-
περ. δγ) ή δδ) της περ. δ) του άρθρου 8.».

3. Η περ. δ) του άρθρου 8 του Γενικού Κανονισμού Λι-
μένων αριθμ. 10 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«δ) δα) Μεριμνά για την υποχρεωτική, μία φορά τον 
χρόνο, γενική ιατρική του εξέταση από παθολόγο ή γε-
νικό ιατρό, καρδιολόγο, πνευμονολόγο - φυματιολόγο, 
ψυχίατρο και οφθαλμίατρο. Αντί της εξέτασης από τους 
ιατρούς των ειδικοτήτων του προηγούμενου εδαφίου, 
μπορεί να εξετάζεται, μία φορά τον χρόνο, από ιατρό 
εξειδικευμένο στην υπερβαρική ιατρική. Οι προαναφε-
ρόμενοι ιατροί μπορεί να είναι ιδιώτες ή από δημόσια 
νοσοκομεία και, εφόσον απαιτηθεί, μπορούν να συνερ-
γάζονται με ιατρούς οποιασδήποτε ειδικότητας (ιδιώτες 
ή από δημόσια νοσοκομεία) για τον εφοδιασμό του εξε-
ταζόμενου με το αντίστοιχο πιστοποιητικό, που βεβαιώ-
νει την καταλληλότητά του για τη δραστηριοποίησή του 
ως δύτη ή μαθητευόμενου δύτη.

δβ) Σε περίπτωση ατυχήματος ή σοβαρής ασθένειας, 
δεν αναλαμβάνει υποβρύχιες εργασίες, πριν υποβληθεί 
σε έκτακτη ιατρική εξέταση από τους ιατρούς της υπο-
περ. δα) της παρούσας περίπτωσης.

δγ) Άνδρες και γυναίκες που νομίμως δραστηριοποι-
ούνται ως δύτες/μαθητευόμενοι δύτες, υποβάλλονται, 
από την ηλικία των 45 και 55 ετών αντίστοιχα και σε 
ετήσια βάση, σε α/α θώρακος, σπιρομέτρηση, τεστ κό-
πωσης, υπερηχογραφικό έλεγχο καρδιάς, ακτινολογικό 
έλεγχο μεγάλων αρθρώσεων (ώμων - ισχίων), εξετάσεις 
αίματος (γενική αίματος, γλυκόζη, HbA1C, ουρία, κρε-
ατινίνη, SGOT, SGPT, yGT, CPK, λιπιδαιμικό προφίλ) και 
γενική εξέταση ούρων.

Επιπλέον, οι προαναφερόμενοι εφοδιάζονται με ιατρι-
κά πιστοποιητικά (βεβαιώσεις) κατόπιν ετήσιας εξέτασής 
τους από πνευμονολόγο (ιδιώτη ή από δημόσιο νοσοκο-
μείο), ο οποίος λαμβάνει υπόψη τη σπιρομέτρηση και την 
α/α θώρακος, από καρδιολόγο (ιδιώτη ή από δημόσιο 
νοσοκομείο), ο οποίος λαμβάνει υπόψη το τεστ κόπωσης 
και το υπερηχογράφημα καρδιάς, καθώς και από ψυχία-
τρο (ιδιώτη ή από δημόσιο νοσοκομείο), οφθαλμίατρο 
(ιδιώτη ή από δημόσιο νοσοκομείο) και παθολόγο ή γε-
νικό ιατρό (ιδιώτη ή από δημόσιο νοσοκομείο), ο οποίος 
προβαίνει στη λήψη λεπτομερούς ιστορικού του εξετα-

ζόμενου, πλήρη κλινική εξέταση, συμπεριλαμβανομένων 
αδρής νευρολογικής εξέτασης και ελέγχου αρθρώσεων, 
αξιολόγηση των λοιπών εργαστηριακών εξετάσεων και 
δύναται να αιτηθεί νευρολογικής ή ορθοπεδικής εκτίμη-
σης επί ενδείξεων. Οι ως άνω ιατροί, εφόσον απαιτηθεί, 
μπορούν να συνεργάζονται με ιατρούς οποιασδήποτε 
ειδικότητας (ιδιώτες ή από δημόσια νοσοκομεία) για τον 
εφοδιασμό του εξεταζόμενου με το αντίστοιχο πιστο-
ποιητικό, που βεβαιώνει την καταλληλότητά του για τη 
δραστηριοποίησή του ως δύτη ή μαθητευόμενου δύτη.

δδ) Εναλλακτικά της υποπερ. δγ), άνδρες και γυναίκες 
που νομίμως δραστηριοποιούνται ως δύτες/μαθητευ-
όμενοι δύτες, από την ηλικία των 45 και 55 ετών αντί-
στοιχα, μπορούν να εφοδιάζονται ετησίως με ιατρικό 
πιστοποιητικό (βεβαίωση) κατόπιν εξέτασης τους από 
ιατρό εξειδικευμένο στην υπερβαρική ιατρική (ιδιώτη 
ή από δημόσιο νοσοκομείο). Ο ως άνω ιατρός, εφόσον 
απαιτηθεί, μπορεί να συνεργάζεται με ιατρούς οποιασ-
δήποτε ειδικότητας (ιδιώτες ή από δημόσια νοσοκομεία) 
για τον εφοδιασμό του εξεταζόμενου με το αντίστοιχο 
πιστοποιητικό, που βεβαιώνει την καταλληλότητά του 
για τη δραστηριοποίησή του ως δύτη ή μαθητευόμενου 
δύτη.

δε) Το πόρισμα κάθε ιατρικής εξέτασης της περίπτω-
σης αυτής καταχωρείται στο ημερολόγιο δύτη.».

  Πειραιάς, 20 Ιουλίου 2021

Ο Αρχηγός

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΛΙΑΡΗΣ»

Άρθρο δεύτερο
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 22 Ιουλίου 2021

Ο Υπουργός

ΙΩAΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤAΚΗΣ   
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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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