
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 4η τροποποίηση της υπ’ αρ. 29013/8.3.2021 από-
φασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων «Ενίσχυση Επιχειρήσεων που παρέμειναν 
κατ’ εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά 
την περίοδο των Χριστουγέννων 2020 λόγω το-
πικής ισχύος μέτρων για τον περιορισμό της 
διασποράς της νόσου COVID 19» (Β’ 900).

2 Τροποποίηση της υπ’  αρ. 17092/9-04-2021 από-
φασης του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεσεων «Συνέχιση λειτουργίας της Τοπικής 
Διοικητικής Επιτροπής της Β’ Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Μη Μισθωτών Κεντρικού Τομέα Αθηνών 
του e - ΕΦΚΑ (ΤΑΝΠΥ)» (Β’ 1603).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 56801 (1)
4η τροποποίηση της υπ’ αρ. 29013/8.3.2021 από-

φασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-

σεων «Ενίσχυση Επιχειρήσεων που παρέμειναν 

κατ’ εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την 

περίοδο των Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπικής 

ισχύος μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς 

της νόσου COVID 19» (Β’ 900).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) και διατηρήθηκε 
σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
(Α΄ 133).

2. Το άρθρο έκτο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθε-
τικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντι-
μετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της 
επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λει-
τουργίας της αγοράς και της Δημόσιας Διοίκησης» (Α’ 68), 
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83).

3. Το άρθρο όγδοο του ν. 4787/2021 «Κύρωση Σύμ-
βασης Διανομής Ακινήτου - Σύστασης Δικαιώματος Επι-
φανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - 
Αγίου Κοσμά, ρύθμιση συναφών θεμάτων και άλλες 
διατάξεις» (A΄ 44).

4. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/2011/
ΕΕ - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», και ειδικό-
τερα τα άρθρα 23, 56, 78, 79 και 80 (Α’ 143).

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1407/2013 της Επιτροπής 
της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 
(O.J ΕΕ L 352 της 24.12.2013).

6. 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).

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

8. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

9. Την υπ’ αρ. 51875/7.5.2021 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

10. Την υπ’ αρ. 128864/11.12.2019 κοινή απόφαση του 
Υπουργού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων «Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορί-
ου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ - ΒΕΚ)» (Β’ 4559).

11. Την υπ’ αρ. 134453/23-12-2015 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οι-
κονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών 
του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τρο-
ποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής 
απόφασης 46274/29.06.2014 (ΦΕΚ 2537/τ.Β΄)» (Β’ 2857).

12. Το υπ’ αρ. 28923/8.3.2021 έγγραφο της Ειδικής 
Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ): «Έκφραση 
γνώμης Ενίσχυση επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ’ 
εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο 
των Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπικής ισχύος μέτρων 
για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου COVID 19».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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13. Την εγγραφή του έργου στη ΣΑΕ 027.
14. Την υπ’ αρ. 29013/8.3.2021 απόφαση του Υφυπουρ-

γού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ενίσχυση επιχειρήσεων 
που παρέμειναν κατ’ εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας 
κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπι-
κής ισχύος μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς 
της νόσου COVID 19» (Β’ 900), όπως τροποποιήθηκε με 
τις υπ’ αρ. 32797/18.3.2021 (Β’ 1062), 36982/29.3.2021 
(Β’ 1219) και 46570/20.4.2021 (Β’ 1629) όμοιες αποφάσεις.

15. Το γεγονός ότι από την παρούσα τροποποίηση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Η παρ. 5 της υπ’ αρ. 29013/8.3.2021 απόφασης του 
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ενίσχυση επι-
χειρήσεων που παρέμειναν κατ’ εξαίρεση σε αναστο-
λή λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 
2020 λόγω τοπικής ισχύος μέτρων για τον περιορισμό 
της διασποράς της νόσου COVID 19» (Β’ 900), όπως τρο-
ποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 32797/18.3.2021 (Β’ 1062), 
36982/29.3.2021 (Β’ 1219) και 46570/20.4.2021 (Β’ 1629) 
όμοιες αποφάσεις, αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των 
αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρα-
τικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 
19.03.2021 ώρα 12.00 και λήξης η 16.6.2021 ώρα 15:00».

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του κεφαλαίου 6 της 
αναλυτικής πρόσκλησης που επισυνάπτεται στην υπ’ αρ. 
29013/8.3.2021 (Β’  900) απόφαση του Υφυπουργού Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, αντικαθίσταται ως εξής:

«Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ξεκινά την 
19.3.2021 ώρα 12.00 και λήγει την 16.6.2021 ώρα 15.00».

Άρθρο 2

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στο πρόγραμμα ΔΙ-
ΑΥΓΕΙΑ και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων www.mindev.gov.gr.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Μαΐου 2021

Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Ι

    Αριθμ. 30466 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 17092/9-04-2021 από-

φασης του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνι-

κών Υποθέσεων «Συνέχιση λειτουργίας της Τοπι-

κής Διοικητικής Επιτροπής της Β’ Περιφερειακής 

Διεύθυνσης Μη Μισθωτών Κεντρικού Τομέα Αθη-

νών του e - ΕΦΚΑ (ΤΑΝΠΥ)» (Β’ 1603) .

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 2.α και 2β. του άρθρου 52, και του άρθρου 53 

του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - 
Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστή-
ματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών 
παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α’ 85), όπως η παρ. 2β του άρ-
θρου 52, τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του ν. 4659/2020 
«Επίδομα γέννησης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 21) και το άρ-
θρο 52 συμπληρώθηκε με το άρθρο 53 του ν. 4756/2020 
«Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοι-
νωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και 
διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων» (Α’ 235),

β. των άρθρων 1 και 2 του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική 
μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού 
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.ΚΑ.) και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 43),

γ. της υποπερ. 6 της περ. Δ της παρ. II του άρθρου 186 
του ν. 3852/2010, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 8 του 
άρθρου 77 του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής 
Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170),

δ. του άρθρου 13 του ν. 825/1978 «Περί αντικαταστά-
σεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων της 
διεπούσης το ΙΚΑ νομοθεσίας και ρυθμίσεως συναφών 
θεμάτων» (Α’ 189),

ε. του άρθρου 48 του ν. 2676/1999 «Οργανωτική και 
λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής 
ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α’ 1),

στ. του άρθρου 13 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώ-
δικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45),

ζ. της παρ. ΙΑ1 του άρθρου 138 του ν. 4052/2012 «Νό-
μος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για 
εφαρμογή του νόμου "Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων 
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, 
του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της 
Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατά-
ξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση 
της εθνικής οικονομίας" και άλλες διατάξεις» (Α’ 41),

η. του άρθρου 34 του ν. 4331/2015 «Μέτρα για την ανα-
κούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίη-
ση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας 
(ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συνα-
φή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις» (Α’ 69),

θ. του άρθρου 40 του ν. 4445/2016 «Εθνικός Μηχα-
νισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγη-
σης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής 
Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και 
εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’ 85) και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 236),

ι. 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),

ια. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155),
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ιβ. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

2. Την υπό στοιχεία οικ.32081/Δ1.10120/6-08-2020 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμο-
διοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Παναγιώτη Τσακλόγλου» (Β’ 3314).

3. Την υπ’ αρ. 2/73813/0022/28-12-2011 κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινω-
νικής Ασφάλισης «Λειτουργία Επιτροπών Ασφαλιστικών 
Οργανισμών αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 486).

4. Την υπό στοιχεία 0235/Συν.18η/14-06-2013 πράξη 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγ-
χου Δαπανών στο Γ΄ Τμήμα.

5. Την υπ’ αρ. 40494/21-02-2020 απόφαση του Διοικη-
τή του e - ΕΦΚΑ «Συγχώνευση και μεταφορά αρμοδιο-
τήτων της Β’ Περιφερειακής Διεύθυνσης Μη Μισθωτών 
Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα σε δομές Μη Μι-
σθωτών Αττικής - Πειραιώς - Νήσων» (Β’ 669).

6. Την υπό στοιχεία 51516/Δ1/17712/28-01-2019 
απόφαση «Διορισμός Προέδρου, μελών και γραμματέα 
στην Τοπική Διοικητική Επιτροπή της Β’ Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Μη Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού 
Τομέα (ΤΑΝΠΥ)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 46).

7. Την υπ’ αρ. 17092/9-04-2021 απόφαση «Συνέχιση 
λειτουργίας της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής της Β’ 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Μη Μισθωτών Κεντρικού 
Τομέα Αθηνών του e - ΕΦΚΑ (ΤΑΝΠΥ)» (Β’ 1603).

8. Το από 20/04/2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείο του e - ΕΦΚΑ, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 17092/9-04-2021 από-
φασης ως εξής:

Στην επιτροπή θα συμμετέχουν ως μέλη άνευ ψήφου: 
α. Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Α’ Περιφερειακής 

Διεύθυνσης Μη Μισθωτών Αττικής - Πειραιώς Νήσων 
του e - ΕΦΚΑ.

β. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ασφάλισης και Εσό-
δων της Α’ Περιφερειακής Διεύθυνσης Μη Μισθωτών 
Αττικής - Πειραιώς Νήσων του e - ΕΦΚΑ.

γ. Ο Προϊστάμενος της Β’ Διεύθυνσης Απονομών 
Συντάξεων Γήρατος και Θανάτου οριζόμενος από τον 
διοικητή για θέματα αρμοδιότητάς του.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 17092/9-04-2021 από-
φαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Μαΐου 2021

Ο Υφυπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ   
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*02021092105210004*

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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