
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 5η τροποποίηση της υπ’ αρ. 29013/8.3.2021 από-
φασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΜΕΙ-
ΝΑΝ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2020 
ΛΟΓΩ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟ-
ΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ COVID 19» 
(Β’ 900).

2 Τροποποίηση της υπ’  αρ. 35614/17-11-2020 
(Β’ 5151) απόφασης του Διοικητή της Εθνικής Αρ-
χής Διαφάνειας περί Συγκρότησης Επιτροπής Δε-
οντολογίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 74978 (1)
5η τροποποίηση της υπ’ αρ. 29013/8.3.2021 από-

φασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-

σεων «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΜΕΙ-

ΝΑΝ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2020 

ΛΟΓΩ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟ-

ΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ 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).

3. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχεί-
ρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/ 
85/2011/ΕΕ - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 
23, 56, 78, 79 και 80 (Α’ 143).

4. 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).

5. 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).

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

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

8. 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).

9. Την υπ’ αρ. 128864/11.12.2019 κοινή απόφαση του 
Υπουργού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων «Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρε-
σίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, 
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ - ΒΕΚ)» 
(Β’ 4559).

10. 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 46274/26 .09.2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β΄)» (Β’ 2857).

11. 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».

12. Την εγγραφή του έργου στη ΣΑΕ 027.
13. Την υπ’ αρ. 29013/8.3.2021 απόφαση του Υφυπουρ-

γού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ενίσχυση επιχειρήσεων 
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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. 32707/18.3.2021 (Β’ 1062), 36982/29.3.2021 
(Β’ 1219) 46570/20.4.2021 (Β’ 1629) και 56801/21.5.2021 
(Β’ 2109) όμοιες αποφάσεις.

14. Την υπ’ αρ. 74617/5.7.2021 εισήγηση του Αναπλη-
ρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων.

15. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την ανωτέρω 
εισήγηση, από την παρούσα τροποποίηση προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού μέχρι 
του ποσού των διακοσίων χιλιάδων (200.000 €) ευρώ, 
επιπλέον της προβλεφθείσας στην τροποποιούμενη με 
την παρούσα υπ’ αρ. 29013/8.3.2021 (Β’ 900) απόφαση 
του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία 
θα βαρύνει τη ΣΑ 027/2 του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Στο τέλος της παρ. 2 της υπ’ αρ. 29013/8.3.2021 

απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
«Ενίσχυση επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ’ εξαίρεση 
σε αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστου-
γέννων 2020 λόγω τοπικής ισχύος μέτρων για τον περιο-
ρισμό της διασποράς της νόσου COVID 19» (Β’ 900), όπως 
τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 32707/18.3.2021 (Β’ 1062), 
36982/29.3.2021 (Β’ 1219) 46570/20.4.2021 (Β’ 1629) και 
56801/21.5.2021 (Β’ 2109) όμοιες αποφάσεις προστίθεται 
εδάφιο ως εξής:

«Η δημόσια δαπάνη δύναται να αυξηθεί ούτως ώστε 
να καλυφθεί το σύνολο των εγκεκριμένων αιτήσεων μέ-
χρι το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων 
(8.200.000 €) ευρώ.

2. Η Αναλυτική Πρόσκληση που επισυνάπτεται στην 
υπ’ αρ. 29013/8.3.2021 (Β’ 900) απόφαση του Υφυπουρ-
γού Ανάπτυξης και Επενδύσεων τροποποιείται ως εξής:

α) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του Κεφαλαίου 2 αντι-
καθίσταται ως εξής:

«Η συνολική δημόσια δαπάνη της παρούσας πρό-
σκλησης ανέρχεται σε οκτώ εκατομμύρια (8.000.000) 
ευρώ και δύναται να αυξηθεί ούτως ώστε να καλυ-
φθεί το σύνολο των εγκεκριμένων αιτήσεων μέχρι το 
ποσό των οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων 
(8.200.000 €) ευρώ.

β) Η πρώτη γραμμή του πίνακα της παρ. 4 του Κεφα-
λαίου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

Συνολική Διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη 8.200.000 €
γ) Η παρ. 1 του Κεφαλαίου 8, αντικαθίσταται ως εξής:
3. «Συστήνεται επιτροπή ενστάσεων, η οποία αποτελεί-

ται από τρία (3) στελέχη της ΕΥΔΕ ΒΕΚ και συγκροτείται 
με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στο πρόγραμμα 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ 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, 5 Ιουλίου 2021

Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 

Ι

   Αριθμ. οικ. 21582 (2)
Τροποποίηση της υπ’  αρ. 35614/17-11-2020 

(Β’ 5151) απόφασης του Διοικητή της Εθνικής 

Αρχής Διαφάνειας περί Συγκρότησης Επιτρο-

πής Δεοντολογίας.

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 

λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133) και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 74,

β) του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (Α’ 176), 

γ) της περ. β’ της παρ. 3 και της περ. ε’ της παρ. 5 του 
άρθρου 24 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 143),

δ) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 112) και τις όμοιες του Κεφαλαίου ΙΑ’ του ν. 4727/2020 
«Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (Α’ 184),

ε) της περ. ιβ’ της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 
«Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 131),

στ) των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοι-
κητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45),

ζ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α’ 98), σε συνδυασμό με τις όμοιες της παρ. 22 
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Την υπό στοιχεία Υ96/06-09-2019 διαπιστωτική 
πράξη του Πρωθυπουργού «Διορισμός του Διοικητή 
της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 702).

3. Την υπ’ αρ. 32/31-07-2020 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Διορισμός του Προέδρου και των μελών 
του Συμβουλίου Διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφά-
νειας (ΕΑΔ) (ΥΟΔΔ 580)».

4. Την υπό στοιχεία οικ. 11699/19-05-2020 απόφαση 
του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας «Οργανι-
σμός της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ)» (Β’ 1991).

5. Την υπό στοιχεία οικ. 13049/1-62020 απόφαση του 
Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας με θέμα «Κα-
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νονισμός Λειτουργίας του Συμβουλίου Διοίκησης της 
Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ)» (Β’ 2210).

6. Την υπό στοιχεία οικ. 35614/17-11-2020 (Β’ 5151) 
απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, 
περί συγκρότησης Επιτροπής Δεοντολογίας.

7. Την υπό στοιχεία οικ. 30143/24.11.20 (ΑΔΑ: 66ΑΘ-
46ΜΙ0Φ-5ΙΤ) απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής 
Διαφάνειας (ΕΑΔ), περί ορισμού μελών στην Επιτροπή 
Δεοντολογίας.

8. Την υπό στοιχεία οικ. 10967/06.04.2021 (ΑΔΑ: 63ΕΔ-
46ΜΙ0Φ-ΛΩ6) απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής 
Διαφάνειας (ΕΑΔ), περί τροποποίησης της υπό στοιχείο 
(7) απόφασης.

9. Την υπό στοιχεία οικ. 16540/25.05.2021 (Β’ 2200) 
(ΑΔΑ: ΨΞ1Λ46ΜΙ0Φ-ΞΑΧ) απόφαση του Διοικητή της 
Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ), περί τροποποίησης 
της υπό στοιχείο (6) απόφασης.

10. Την υπό στοιχεία ΔΙΔΚ/Φ.ΑΣΕΠ/οικ.11210/ 
07.06.2021 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Δι-
ορισμός Προέδρου, ενός (1) Αντιπροέδρου και έξι (6) 
νέων Συμβούλων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής 
Προσωπικού (ΑΣΕΠ)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 445).

11. Το υπ’ αρ. 10831/1/2021/29-06-2021 έγγραφο του 
Προέδρου του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προ-
σωπικού (ΑΣΕΠ), περί αντικατάστασης μελών του ΑΣΕΠ 
που συμμετέχουν στην Επιτροπή Δεοντολογίας, κατόπιν 
διορισμού νέου Προέδρου και Αντιπροέδρου.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία οικ. 35614/17-11-2020 
(Β’ 5151) απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Δια-
φάνειας, περί συγκρότησης της συσταθείσας με το άρ-
θρο 74 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), Επιτροπής Δεοντολο-
γίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπό στοιχεία 
οικ. 16540/25.05.2021 (Β’ 2200) (ΑΔΑ: ΨΞ1Λ46ΜΙ0Φ-ΞΑΧ) 
όμοια, ως προς την παράγραφο Α του διατακτικού αυτής 
και συγκεκριμένα ως προς τον ορισμό μελών της περί-
πτωσης (δ) στην ανωτέρω επιτροπή, ως εξής:

«δ) Τον Διονύσιο Λασκαράτο του Γεράσιμου, Αντιπρό-
εδρο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού 
(ΑΣΕΠ), ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Ελευθέριο 
Μακρυλάκη του Χαράλαμπου, Αντιπρόεδρο του ΑΣΕΠ».

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη 
απόφαση.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Ιουλίου 2021

Ο Διοικητής

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΙΝΗΣ   
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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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