
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 36977 ΕΞ 2023 
Τροποποίηση των υπό στοιχεία 107603ΕΞ2022/

26.07.2022 «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χο-

ρήγηση ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης σε 

επιχειρήσεις μεταποίησης, συσκευασίας - αποθή-

κευσης και εμπορίας σύκων που επλήγησαν οικο-

νομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νό-

σου του κορωνοϊού COVID-19 κατά το έτος 2021, 

και υπέστησαν μεγάλες οικονομικές απώλειες 

που επιτάθηκαν από τις πυρκαγιές που έπληξαν 

περιοχές της χώρας το καλοκαίρι του 2021, σε 

περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας 

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (Β’ 3992) και 

υπό στοιχεία 180884ΕΞ2022/09.12.2022 «Διαδι-

κασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης 

με τη μορφή επιχορήγησης σε επιχειρήσεις μετα-

ποίησης, συσκευασίας - αποθήκευσης και εμπο-

ρίας σύκων που υπέστησαν μεγάλες οικονομι-

κές απώλειες που επιτάθηκαν από τις πυρκαγιές 

που έπληξαν περιοχές της χώρας το καλοκαίρι 

του 2021, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότη-

τας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 

(Β’ 6324), κοινών αποφάσεων των Υπουργών Οι-

κονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 21 του ν. 4859/2021 «Μέτρα διευκόλυνσης 

και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνο-
τροφικών εγκαταστάσεων, διατάξεις για τη διενέργεια 
ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων και άλλες επείγουσες 
ρυθμίσεις» (Α’ 228).

2. Τα άρθρα 107 και 108 της Συνθήκης για τη Λειτουρ-
γία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 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 

(EE L 352 της 24/12/2013 σελ. 1) και ιδίως το άρθρο 3 
αυτού, καθώς και το γεγονός ότι με τη χορήγηση της 
παρούσας ενίσχυσης δεν προκαλείται υπέρβαση του 
ανώτατου ορίου ενισχύσεων ήσσονος σημασίας όπως 
αυτό καθορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013.

4. Το άρθρο 76 του ν. 4722/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρ-
νηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδη-
γίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 184) και τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφη-
μερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

5. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

6. Την παρ. 4 της υποπαρ. Β.10 της παρ. Β του άρθρου 
πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των 
νόμων ν. 4046/2012, ν 4093/2012 και ν. 4172/2013» (Α’ 107).

7. Τον ν. 4978/2022 «Κύρωση Κώδικα Είσπραξης Δη-
μοσίων Εσόδων» - Κ.Ε.Δ.Ε. (Α’ 190).

8. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων» (Α’ 15).

9. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

10. Το π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

11. 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).

12. Τo π.δ. 54/2018 «Oρισμός του περιεχομένου και του 
χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισί-
ου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α’ 103).

13. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181).

14. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).

15. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), 
το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρ-
θρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
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16. Tην υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

17. Την υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουρ-
γού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

18. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο 
Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

19. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με την 
παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 
39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκη-
σης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης θητείας του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), 
καθώς και την υπ’ αρ. 5294/2020 απόφαση Υπουργού 
Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

20. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./13975/Α325/
20.08.2021 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Υποδομών 
και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση 
στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζη-
μιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές α) αρχής γενομένης της
3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής 
Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
β) της 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερεια-
κής Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
και γ) της 6ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας» (Β’ 3898).

21. Την υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/11.6.2020 από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Λειτουργία του Πληροφοριακού Συστή-
ματος Σώρευσης Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (ΠΣΣΕ-
ΗΣ)» (Β’ 2417).

22. Την υπό στοιχεία Α.1076/2.4.2020 απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
«Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προ-
σωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας 
Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονο-
μικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού 
COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδια-
φέροντος» (Β’ 1135).

23. Την υπό στοιχεία 157866ΕΞ2021/09.12.2021 «Δια-
δικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη 
μορφή επιχορήγησης σε επιχειρήσεις που επλήγησαν 
οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου 
του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Ιούλιο, Αύγου-
στο και Σεπτέμβριο 2021, στην Περιφερειακή Ενότητα 
Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, και υπέστη-
σαν μεγάλες οικονομικές απώλειες που επιτάθηκαν από 
την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αρχής γενομένης την
3η Αυγούστου 2021 στην Β. Εύβοια» (Β’ 5712).

24. Την υπό στοιχεία 107603ΕΞ2022/26.07.2022 από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγη-
ση ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης σε επιχειρήσεις 
μεταποίησης, συσκευασίας - αποθήκευσης και εμπορίας 
σύκων που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης 
και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 κατά 
το έτος 2021, και υπέστησαν μεγάλες οικονομικές απώ-
λειες που επιτάθηκαν από τις πυρκαγιές που έπληξαν 
περιοχές της χώρας το καλοκαίρι του 2021, σε περιοχές 
της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας» (Β’ 3992).

25. Την υπό στοιχεία 180884ΕΞ2022/09.12.2022 από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγηση 
ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης σε επιχειρήσεις 
μεταποίησης, συσκευασίας - αποθήκευσης και εμπορίας 
σύκων που υπέστησαν μεγάλες οικονομικές απώλειες 
που επιτάθηκαν από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές 
της χώρας το καλοκαίρι του 2021, σε περιοχές της Περι-
φερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας» (Β’ 6324)

26. Την υπ’ αρ. 109/12.03.2019 πράξη του Διοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδος.

27. Την ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων μεταποί-
ησης, συσκευασίας - αποθήκευσης και εμπορίας σύκων 
που έχουν υποστεί μεγάλες οικονομικές απώλειες οι οποί-
ες επιτάθηκαν από τις πυρκαγιές της 3ης Αυγούστου 2021
στους Δήμους Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας και 
Ιστιαίας - Αιδηψού της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

28. Την από 8.3.2023 εισήγηση του Διοικητή της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

29. Τις από 29.03.2022 και 24.02.2023 εισηγήσεις της 
Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.

30. Το από 6.12.2022 ηλεκτρονικό μήνυμα του Τμή-
ματος Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυνσης Εποπτευ-
όμενων Φορέων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

31. Το από 7.12.2022 ηλεκτρονικό μήνυμα της Κεντρι-
κής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οι-
κονομικών.

32. Την υπό στοιχεία 2/10808/ΔΠΓΚ/6-3-2023 εισήγη-
ση της Διεύθυνσης προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνη-
σης του Υπουργείου Οικονομικών.

33. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης που αφορούν την τροποποίηση της υπό στοιχεία 
180884ΕΞ2022/09.12.2022 (Β’ 6324) κοινής υπουργικής 
απόφασης προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του 
τακτικού προϋπολογισμού έτους 2023, η οποία δεν εί-
ναι δυνατόν να προσδιορισθεί, καθότι εξαρτάται από 
πραγματικά γεγονότα. Η δαπάνη αυτή θα καλυφθεί με 
μεταφορά πιστώσεων από τη μείζονα κατηγορία 29 «Πι-
στώσεις υπό κατανομή» του Ειδικού Φορέα 1023-711-
0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου 
Οικονομικών, προς τον ΑΛΕ 2310988899 «Λοιπές μεταβι-
βάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φορείς 
χωρίς νομική προσωπικότητα», από τον οποίο θα διενερ-
γηθούν οι πληρωμές. Τα τυχόν συναφή τραπεζικά έξοδα 
θα καλυφθούν από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΑΛΕ 
2420913001 «Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες» 
του προαναφερόμενου Ειδικού Φορέα, αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
Η παρ. 2 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία 107603ΕΞ2022/

26.07.2022 (Β’ 3992) κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αντικαθί-
σταται ως εξής:

«2. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος υποβάλλεται έως και 
την 10η Αυγούστου 2022, καθώς και από την 9η Μαρτίου 
2023 έως και την 13η Μαρτίου 2023.».

Άρθρο 2
1. Η παρ. 2 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία 180884 

ΕΞ2022/09.12.2022 (Β’  6324) κοινής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως και την 15η Δεκεμ-
βρίου 2022, καθώς και από την 16η Μαρτίου 2023 έως 
και την 20ή Μαρτίου 2023.».

2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 8 της 
υπό στοιχεία 180884ΕΞ2022/09.12.2022 (Β’ 6324) κοινής 
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο δεύτερος κύκλος πληρωμής για τις αποτυχούσες 
πληρωμές είναι τελικός και πραγματοποιείται εντός του 
ίδιου έτους.».

3. Η παρ. 1 του άρθρου 9 της υπό στοιχεία 180884 
ΕΞ2022/09.12.2022 (Β’  6324) κοινής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι επιχειρήσεις, οι οποίες ενημερώνονται σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 7 για την καταρχήν έγκριση της 
αίτησής τους, οφείλουν να υποβάλουν, μέσω της ηλεκτρο-
νικής πλατφόρμας “myBusinessSupport”, βεβαίωση από 
ορκωτό λογιστή - ελεγκτή της επιχείρησης ότι η επιχείρηση 
παρέλαβε σύκα το έτος 2020 σε ποσοστό μεγαλύτερο του 
30% του συνόλου των παραλαβών της, είτε επί ποσοτήτων 
είτε επί αξιών, προκειμένου να ολοκληρωθεί η καταβολή. Η 
ανωτέρω βεβαίωση υποβάλλεται έως 22 Δεκεμβρίου 2022 
για αιτήσεις που υποβλήθηκαν έως 15 Δεκεμβρίου 2022, 
καθώς και έως 22 Μαρτίου 2023 για αιτήσεις που υποβλή-
θηκαν έως 15 Δεκεμβρίου 2022 και για αιτήσεις που υπο-
βάλλονται από 16 Μαρτίου 2023 έως 20 Μαρτίου 2023.»

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 8 Μαρτίου 2023

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής
Οικονομικών Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Ανάπτυξης
Οικονομικών και Επενδύσεων
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ   
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*02014260903230004*

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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