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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων χρήσης 
φωτιάς από το Πυροσβεστικό Σώμα για την κατά-
σβεση υπαίθριας πυρκαγιάς.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

2 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία 4172/
Α1-3551/03.06.2022 απόφαση του Προέδρου της 
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’3025).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 167 (1)
Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων χρήσης 

φωτιάς από το Πυροσβεστικό Σώμα για την κα-

τάσβεση υπαίθριας πυρκαγιάς. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 91 του ν. 4916/2022 «Εκσυγχρονισμός 

του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαια-
γοράς - Πρόγραμμα συνεισφοράς Δημοσίου σε ευά-
λωτους οφειλέτες μέχρι τη μεταβίβαση της κατοικίας 
τους στον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης του 
κεφαλαίου Α’ του μέρους δευτέρου του τρίτου βιβλίου 
του ν. 4738/2020 - Ενσωμάτωση στην ελληνική νομο-
θεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2020/1151 και (ΕΕ) 2021/1159, 
νέος μειωμένος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων 
(ΕΝ.Φ.Ι.Α.), επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές 
ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση ιδίως της ενεργειακής 
κρίσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 65), 

β. του ν. 4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης 
Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση 
της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθ-
μιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, 

αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 27),

γ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, A’ 98), 
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),

δ. του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160),

ε. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

στ. του π.δ. 70/2021 «Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής 
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 161),

ζ. του π.δ. 71/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυ-
πουργού» (Α’ 162),

η. της υπ’ αρ. 1/2021 απόφασης Πρωθυπουργού και 
Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Κλιματικής 
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά» 
(Β’ 4215),

θ. της υπ’ αρ. 35/21.01.2021 απόφασης Πρωθυπουρ-
γού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, Γεώργιο Αμυρά» (Β’ 178).

2. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση σε βά-
ρος του κρατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με την 
υπό στοιχεία 5942/ΓΔΟΥ/ΔΠΔΑ/17-06-2022 εισήγηση 
της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών 
Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής 
Προστασίας.

3. Την ανάγκη εξειδίκευσης των ειδικότερων όρων και 
προϋποθέσεων χρήσης φωτιάς ως μέσου κατάσβεσης 
υπαίθριων πυρκαγιών από το Πυροσβεστικό Σώμα, απο-
φασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής

1. Σκοπός της παρούσας είναι ο καθορισμός των όρων 
και προϋποθέσεων χρήσης φωτιάς από το Πυροσβεστι-
κό Σώμα, ως επιχειρησιακά αναγκαίου μέσου, για την 
κατάσβεση υπαίθριας εν εξελίξει πυρκαγιάς, η οποία 
λαμβάνει διαστάσεις ή ενέχει κίνδυνο περαιτέρω εξά-
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πλωσης, εξαιτίας της οποίας υφίσταται κοινός κίνδυνος 
για πρόσωπα, πράγματα ή το φυσικό περιβάλλον.

2. Η χρήση φωτιάς από το Πυροσβεστικό Σώμα για την 
κατάσβεση υπαίθριας πυρκαγιάς γίνεται με τη χρήση 
των μεθόδων του Αντιπυρός και της Κατάκαυσης (εφε-
ξής «αντιπύρ» και «κατάκαυση»), υπό τους όρους και τη 
διαδικασία της παρούσας.

Άρθρο 2 
Έννοιες - Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας εφαρμόζονται οι ακό-
λουθοι ορισμοί:

1. Αντιπύρ (Βackfire) ορίζεται ως η ελεγχόμενη και ακο-
λουθούσα συγκεκριμένη διαδικασία φωτιά που τίθεται 
προς την πλευρά του μετώπου, στην εσωτερική πλευρά 
μίας αντιπυρικής λωρίδας ή ασυνέχειας της καύσιμης 
ύλης (ενδεικτικά βραχώδεις σχηματισμοί, λίμνες, πο-
τάμια, καλλιέργειες, οικισμοί κ.λπ.), σε πορεία αντίθετη 
προς το μέτωπο της πυρκαγιάς. Στόχος είναι η συνένωση 
του μετώπου της πυρκαγιάς με το μέτωπο του αντιπυ-
ρός, με απώτερο σκοπό την κατάσβεση ή την απομείωση 
της καύσιμης ύλης, προκειμένου να σταματήσει ή να 
μειωθεί ο ρυθμός εξάπλωσής της ή να επηρεαστεί προς 
το ηπιότερο η συμπεριφορά της πυρκαγιάς.

2. Κατάκαυση (ΒurnOut)) ορίζεται ως ελεγχόμενη και 
ακολουθούσα συγκεκριμένη διαδικασία φωτιά, που τί-
θεται προς την πλευρά της περιμέτρου μίας πυρκαγιάς 
που είναι σε εξέλιξη, εσωτερικά μίας αντιπυρικής ζώ-
νης, ή μίας αντιπυρικής λωρίδας που δημιουργείται από 
μηχανήματα έργου ή χειρωνακτικά μέσα ή μίας ζώνης 
με λεπτά καύσιμα που έχει διαβραχεί, ή σε ασυνέχειες 
της καύσιμης ύλης (ενδεικτικά βραχώδεις σχηματισμοί, 
λίμνες, ποτάμια, καλλιέργειες, δρόμοι, οικισμοί κ.λπ.). 
Η ελεγχόμενη φωτιά αποκαίει σε συγκεκριμένο πλάτος 
την καύσιμη ύλη, διαπλατύνοντας τις υπάρχουσες ζώ-
νες διάσπασης της καύσιμης ύλης και ελαχιστοποιώντας 
την πιθανότητα η πυρκαγιά να υπερπηδήσει τη ζώνη με 
ακτινοβολία ή κηλίδες.

3. Επικεφαλής Συμβάντος: Ο ανώτερος ή μεταξύ ομοι-
οβάθμων αρχαιότερος Αξιωματικός του Πυροσβεστικού 
Σώματος στο πεδίο επιχείρησης, υπεύθυνος για τη διοί-
κησή της και τη διαχείριση των διατιθέμενων δυνάμεων 
για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

4. Επικεφαλής Καύσης: Ο Επικεφαλής της ομάδας των 
Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) 
στο πεδίο επιχείρησης, υπεύθυνος για τη μέθοδο και τις 
τεχνικές εφαρμογής της εντολής του Επικεφαλής Συμ-
βάντος για αντιπύρ ή κατάκαυση.

5. Σχέδιο Εφαρμογής αντιπυρός/κατάκαυσης: Συντάσ-
σεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι 
από την Ομάδα Σχεδιασμού, και απουσία αυτής από τον 
Επικεφαλής της ομάδας Ε.ΜΟ.Δ.Ε., που βρίσκεται στο 
πεδίο της επιχείρησης. Το Σχέδιο υπογράφεται από τον 
Συντάκτη και τον Επικεφαλής Συμβάντος.

6. Δελτίο Τελικού Ελέγχου για την έναρξη του αντιπυ-
ρός/κατάκαυσης: Συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγ-
μα του Παραρτήματος ΙΙ από τον Επικεφαλής Καύσης 
που είναι παρών στο συμβάν και εγκρίνεται από τον 
Επικεφαλής Συμβάντος πριν την έναρξη της επιχείρη-

σης αντιπυρός/κατάκαυσης, εφόσον όλες οι απαντήσεις 
είναι «ΝΑΙ».

7. Απογραφικό Δελτίο Εφαρμογής αντιπυρός/κατά-
καυσης: Συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του 
Παραρτήματος IΙΙ από τον Επικεφαλής Συμβάντος και 
συνυπογράφεται από τον Επικεφαλής Καύσης.

8. Ομάδα Σχεδιασμού: Η ομάδα που συγκροτείται από 
τον Επικεφαλής Συμβάντος σε μεγάλης έκτασης, έντασης, 
πολυπλοκότητας ή δυναμικής συμβάντα και έχει ως απο-
στολή τη σύνταξη του Σχεδίου Εφαρμογής αντιπυρός/κα-
τάκαυσης και τη συνεχή παρακολούθηση των μεταβλητών 
παραμέτρων αυτού, την πρόβλεψη εξέλιξης της πυρκα-
γιάς και τη συγκριτική αξιολόγηση όλων των ενδεχόμενων 
κίνδυνων που προκύπτουν. Μέλη της Ομάδας Σχεδιασμού 
μπορούν να είναι επιστημονικό προσωπικό των Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 
πυροσβεστικοί ή δασικοί υπάλληλοι με κατάλληλη εκπαί-
δευση στην πρόβλεψη και ανάλυση της εξέλιξης δασικών 
πυρκαγιών είτε συνδυασμός των παραπάνω. Η Ομάδα 
Σχεδιασμού δύναται να ζητά, σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας, τη γνώμη επιστημόνων με ειδική εκπαίδευση 
στην εφαρμογή αντιπυρός/κατάκαυσης.

9. Ομάδα Εφαρμογής Αντιπυρός: Η ομάδα η οποία έχει 
ως αποστολή τη διεξαγωγή της επιχείρησης αντιπυρός 
και τον έλεγχό της. Αποτελείται αποκλειστικά από ειδικά 
εκπαιδευμένους υπαλλήλους των Ε.ΜΟ.Δ.Ε.

10. Ομάδα Εφαρμογής Κατάκαυσης: Η ομάδα η οποία 
έχει ως αποστολή τη διεξαγωγή της επιχείρησης κατά-
καυσης και τον έλεγχό της. Αποτελείται αποκλειστικά 
από ειδικά εκπαιδευμένους υπαλλήλους του Πυροσβε-
στικού Σώματος.

Άρθρο 3
Όροι εφαρμογής των μεθόδων του αντιπυρός 
και της κατάκαυσης

Το αντιπύρ και η κατάκαυση εφαρμόζονται όταν πλη-
ρούνται σωρευτικά οι ακόλουθοι όροι:

1. Δεν δύναται να ελεγχθεί η πυρκαγιά με άλλα μέσα 
και συντρέχει επείγουσα ανάγκη αποτροπής κοινού κιν-
δύνου για πρόσωπα, πράγματα ή το φυσικό περιβάλλον.

2. Κρίνεται επιχειρησιακά αναγκαία η εφαρμογή της 
μεθόδου από τον Επικεφαλής του Συμβάντος στον 
τόπο της πυρκαγιάς και συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
της παρ. 1 του άρθρου 1.

3. Διενεργείται από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό 
του Πυροσβεστικού Σώματος με τη συνδρομή κατά πε-
ρίπτωση επαρκών δυνάμεων υποστήριξης, σύμφωνα με 
τη διαδικασία του άρθρου 4.

Άρθρο 4
Διαδικασία εφαρμογής των μεθόδων αντιπυρός 
και κατάκαυσης

1. Πριν την εφαρμογή του αντιπυρός/κατάκαυσης 
συντάσσεται από την Ομάδα Σχεδιασμού, εφόσον έχει 
συγκροτηθεί, ή από τον Επικεφαλής της ομάδας των 
Ε.ΜΟ.Δ.Ε., σε κάθε άλλη περίπτωση, το «Σχέδιο Εφαρ-
μογής Αντιπυρός» (Σ.Ε.Α.) ή το Σχέδιο Εφαρμογής Κα-
τάκαυσης (Σ.Ε.Κ.), κατά περίπτωση. Τα Σ.Ε.Α. και Σ.Ε.Κ. 
ακολουθούν το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι και συ-
μπληρώνονται με βάση πληροφορίες και παρατηρήσεις 

Gerasimos
Highlight

Gerasimos
Highlight

Gerasimos
Highlight



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32019Τεύχος B’ 3232/23.06.2022

που συλλέγονται στο πεδίο της επιχείρησης, με δυνατότη-
τα λήψης πληροφοριών και από τα Περιφερειακά Κέντρα 
Επιχειρήσεων (ΠΕ.Κ.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος.

2. Εν συνεχεία, και υπό την προϋπόθεση τήρησης των 
όρων του άρθρου 3, συντάσσεται από τον Επικεφαλής 
Καύσης των Ε.ΜΟ.Δ.Ε. το Δελτίο Τελικού Ελέγχου για 
την έναρξη του αντιπυρός/κατάκαυσης, σύμφωνα με 
το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ, το οποίο εγκρίνεται 
από τον Επικεφαλής Συμβάντος.

3. Ο Επικεφαλής Συμβάντος, κατά περίπτωση και κατά 
την κρίση του, ενημερώνει για την επικείμενη επιχείρη-
ση, με κάθε πρόσφορο μέσο, τις αρμόδιες υπηρεσίες του 
οικείου Δήμου, της οικείας Δασικής Υπηρεσίας και της 
Ελληνικής Αστυνομίας, προς το σκοπό συντονισμού και 
ενδεχόμενης συνδρομής τους.

4. Ο Επικεφαλής του Συμβάντος διατάσσει τον Επι-
κεφαλής Καύσης για την εφαρμογή αντιπυρός/κατά-
καυσης, έχοντας συγκροτήσει τις Ομάδες Εφαρμογής 
αντιπυρός/κατάκαυσης.

5. Μετά το πέρας της επιχείρησης, ο Επικεφαλής Συμ-
βάντος υποβάλλει αναφορά με συνημμένα τα υποδείγ-
ματα των παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ στο Συντονιστή Επι-
χειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

6. Κατ’ εξαίρεση, όταν η εφαρμογή αντιπυρός/κατά-
καυσης αποτελεί την τελευταία διαθέσιμη λύση (ύστατη 

καταφυγή-ultimum refugium) έκτακτης και επείγουσας 
ανάγκης, για την προστασία από άμεσο κίνδυνο ζωής πυ-
ροσβεστών ή/και πολιτών σε περιπτώσεις εγκλωβισμού, 
αδυναμίας διαφυγής από ταχέως κινούμενη πυρκαγιά, 
δεν εφαρμόζονται οι παρ. 1 και 2. Στην περίπτωση αυτή, 
γνωστοποιείται η συνδρομή της έκτακτης ανάγκης στον 
τοπικό Επικεφαλής του Συμβάντος με κάθε πρόσφορο 
μέσο, ενώ κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
παρόντος.

Άρθρο 5 
Λοιπά ζητήματα

Ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στην εκπαίδευση 
και τον εξοπλισμό του προσωπικού, στον ορισμό, σύνθε-
ση, οργάνωση και λειτουργία των Ομάδων Σχεδιασμού 
και στην εφαρμογή και λοιπές τεχνικές λεπτομέρειες 
εφαρμογής της παρούσας, δύναται να εξειδικεύονται 
με οδηγίες και εγκυκλίους που εκδίδονται από το Πυ-
ροσβεστικό Σώμα.

Άρθρο 6 
Παραρτήματα

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας συνοδευόμενα στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως τα παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ.
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Άρθρο 7 
Έναρξη ισχύος

Οι διατάξεις της παρούσας τίθενται σε εφαρμογή από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 20 Ιουνίου 2022

Οι Υφυπουργοί

Περιβάλλοντος Κλιματικής Κρίσης και
και Ενέργειας Πολιτικής Προστασίας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΡΝΑΣ   

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

 (2)
  Στην υπό στοιχεία 4172/Α1-3551/03.06.2022 απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, που 

δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’3025), στη σελίδα 5, διορθώνει τα στοιχεία του μέλους της 
ΠΟΕ Αργολίδας, με α/α 46, 

από το λανθασμένο: «ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΥ» 
στο ορθό: «ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ» 

 (Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή)   



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ32024 Τεύχος B’ 3232/23.06.2022

*02032322306220008*

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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